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 :المقدمة

نجاا  مملااا فا   ماو مل المنظمات المختلفة لماا لام مان  و  من قبل المكتب باهتمام ملحوظ يحظى
األقساام المختلفاة مان قبال  زمة للقيام بالماام األساسية والتخصصيةالالوذلك بتق يم الخ مات المكتبية 

 .اإل ا يل مستلزمات الق ا  او ومات الت  ه  ولكونم يتعامل بالمعل .فياا

مناا   يااتم الحصااول ملااى المعلومااات والتعاماال معاااا وتقاا يماا لاا  ا ات المختلفااةفماان خااالل المكتااب 
 .الحاجة

ان التطو ات الحاصالة فا  المجاال اإل ا ي انعكسات ااا هاا ملاى العمال المكتبا  وتتماال فا  ا هتماام 
 .انجاز العمل المكتب  ياة ف  العلمية الصحيحة والتقنية الح المكتب واستخ ام األس إ ا ة  بأساليب

لطلبااة المعاهاا  إ ا ة المكتااب المقاا   ت  يساااا  وقاا  جاااا هااذا الكتاااب ليرطاا  المفاا  ات ال  اسااية لمااا ة
تفاصايل   تتمامناا هاذ  وبالتال  يكن ملينا ا لتزام كان ملينا ا لتزام باا وما م الخاوف فا  . الفنية

 .المف  ات

ل كاال مناااا جاازاا ًساساايا  موزمااا  ملااى  ااكل او اااة فصااول يتناامواماايا الكتاااب فاا  االكمااا تاام تماامن 
ب للتعااا ل ملاااى مفااااوم إ ا ة المكتاااب ووظاةفااام التنظيمياااة ل مااان الكتااااو مباحاااص خصااال الفصااال ا 

 .وتصميمم وا تصال ف  المكتب ،المكتبوكيفية اختيا  موقا  .والتخصصية

وتام خاللام ًيماا   .السك تي  ف  مسام ة  ةيسامل السك تا ية ًونواماا و و  او ما الفصل الاان  فق  تنا
  .التع يل با جتمامات و و  السك تي  ف  ذلك

الفصاال الاالااص ماان  فقاا  خصاال .ولمااا للمكننااة الح ياااة ماان ًهميااة و و  فاا  انجاااز ا ممااال المكتبيااة
 .الكتاب للتع يل باألجازة والمع ات المستخ مة ف  العمل المكتب 

آملاين ًن تكاون قا  وفقاا فا  تقا يم جاا   ،ابية نتيجة لتظاف  جاو نا الم ات كةفق  جاا هذا الكت ،ًخي او 
 طلبتنا األمزاا ومن اهلل التوفيق ملم  ل

 المؤلفون
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 لوالفصل ال 

 تنظيم المكتب

 مفاوم المكتب :لو المبحص ا 

 وظاةل المكتب: المبحص الاان 

 تطوي  األممال المكتبية: المبحص الاالص

 وتصميم المكتب موقا: المبحص ال ابا

 ا تصال ف  المكتب :المبحص الخام 
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 لوالمبحث ال 

 مفهوم المكتب

 :المقدمة

تتأا  كفااة المنظمة وفعالية م  ااها بنومية وكمية المعلوماات المتاوف ة وجو تااا وحسان انساياباا باين 
وبين المنظمة والمنظمات األخ ى إذ ًن المعلومات ه  جوه  العملية اإل ا ياة وان  ،األقسام المختلفة

سالمة الق ا ات المتخذة لتنفيذ الن اطات المختلفة ف  المنظمة تعتم  ملاى ساالمة المعلوماات المتاوف ة 
أناا المعلومااات ماان الحالااة التاا  يتطلااب اتخاااذ قاا ا  ب ااو لااى مسااتلزمات القاا ا  اإل ا ي هاو بامتبااا  ًن 

اسااات جاماا ومااان اااام و ومااان هناااا نجااا  باااأن ا هتماااام بالمعلوماااات مااان حياااص جمعااااا وتحليلااااا وخزنااااا 
الوحا ة و انسياباا يع  من األمو  المامة وبخاصة ف  المنظمات الكبي ة والمت اعبة وبامتباا  المكتاب ه

وا ساااا ًساا  التنظيميااة التاا  تتااولى هااذ  المامااة فقاا  ًخااذت معظاام المنظمااات با هتمااام باام وتطااوي   
ساااليمة التنظيمياااة باااا ل قيامااام بتحقياااق ماامااام بال اااكل الاااذي يعكااا  اااااا ا ساااليمة ملاااى تنفياااذ المااااام 

مو ست األممال المكتبياة مناذ القا م مامن ًمماال المنظماات النامياة  .التخصصية والمختلفة للمنظمة
بب محاااا و يتاا الحااااال فاااا  يومنااااا هااااذا بسااااو ولاااام تتميااااز كأممااااال مكتبيااااة كمااااا ه ،والتجا يااااة والخ ميااااة

ويتوسااا المنظماات وتعاا   مااماا باا زت الحاجاة إلااى ماا و ة  .ومح و ياة األممااال اإل ا ياة ب ااكل ماام
وحاااا ة تتااااول  مما سااااة هااااذ  األممااااال تا كااااة للوحاااا ات التخصصااااية مما سااااة ًممالاااااا او وجااااو  قساااام 

مكتاب التطاو ات وق  واكب ال .الوح ة ف  توفي  الخ مات المكتبيةاو التخصصية وا ستعانة باذا القسم 
تبااااي الوسااااةل العلمياااة  الحاصااالة فااا  المجاااا ت  اااتى وذلاااك بأتبااااي ًسااا  وقوامااا  التنظااايم اإل ا ي ًو
المختلفة ف  تنظيم األممال المكتبية واساتخ ام األجاازة والمعا ات المكتبياة الح يااة وذلاك ل سااام فا  

ظمااة بتقااا يم الخاا مات المكتبياااة ويتماااال  و  المكتااب فااا  المن .تقاا يم الخااا مات المكتبيااة بكفاااااة ماليااة
 ،وتحلياااا ،المتمالااة فاا  تنظاايم انسااياب المعلومااات بااين ًقسااام المنظمااة ماان خااالل اسااتالم المعلومااات

يصاالاا إلاى الجااات  ،تنظيماا ومتابعة الفاا   الخاصة باا بأ اكل الاذي ياوف  خزنااا واسات جاماا واه
 المستفي ة والمخطط التال  يومح ممل المكتب 
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 :لمكتبتعريف ا

ذلااك الجاازا الحيااوي فاا  المنظمااة و و  ت للمكتااب تعااا يل مختلفااة تاا و  جميعاااا حااول كااون المكتااب ه
الذي تتم من خاللم ا تصا ت المتمالة ف  الكتب والبيانات الاوا  ة اليام مان ًقساام المنظماة المختلفاة 

 .ماا بطابا منسق ومنظمن خا جاا والصا  ة منم بع  اتصافاو 

 :يأت ومن بين هذ  التعا يل نو   ما 

 (1) .جز فيم األممال المكتبية المختلفةًي مكان تنو المكتب ه .1
المكاااان الاااذي يعمااال بااام القااااةمون و م كز الجاااااز اإل ا ي وجاااااز ال قاباااة المنظماااة وهو المكتاااب هااا  .2

و  بااااا مكاااان اتصاااال الجمااااو الم ااا فون ملااايام والاااذي يوجااام اليااام ب يااا  المنظماااة و باألمماااال المكتبياااة 
  (2) .المكان الذي تحفظ فيم السجالت والمستن اتو 
 ونقاال المعلوماااات (Receipt)المكااان الااذي تجاا ي ماان خاللاام إجااا ااات ا سااتالم  والمكتااب هاا .3

Transmittal )  )م ا  المعلومات وحفظااوا Storage ) )واه سال المعلوماتProviding ) ). 

                                  
(1) . J - C Denyer, Office Management Maedanld and Evansltd London, 1964, P3. 

 .77، ل1791مب  ال حمن مب  الباق  مم ، تنظيم واه ا ة األممال المكتبية، جامعة حسين هم ، ( 2)
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فاا ن للمكتااب إ ا ة تتااولى القيااام بن اااطات إ ا يااة  ،المنظمااةال فاا  جميااا ًقسااام ووحاا ات الحاا ووكمااا هاا
لمما ساات اإل ا ياة فا  وق  ساميت ا. ةمتممن انجاز األممال ب كل ًفمل وتحقيق األه ال الم سو 

 :الت  و  ت لاا تعا يل متع  ة مناا  (إ ا ة المكتب) با : هذا المجال
يط التنظاايم والتوجياام وال قابااة ملااى إ ا ة المكتااب فاا  المبااا س واألساا  الخاصااة بن اااطات التخطاا .1

اساتعمال ًحا ص و مكان المكتب لتوفي  البيةة المالةمة  ختيا  العاملين وا ستفا ة من ًقصى كفااتام 
لمنظماة بأقال ماا يمكان مان الوساةل والمع ات المكتبياة برياة المسااهمة فا  انجااز األمماال الخاصاة با

  (3) .التكاليل
تب وذلك لتحقيق اه ال مح  ة وتحقيق ا ستخ ام األفمل للعاملين إ ا ة المكتب ه  تنظيم المك .2
(Appropriate Means ) والطا ق الممكناة(Possible Methods)  وتحقياق محايط مالةام للعمال

  .(4) (Suitable environment) المكتب 
 :أهمية المكتب

فا  انجااز األمماال  مات مكتبياة تسااهم  المنظماة مان خاالل ماا يق مام مان خا ز اهمية المكتاب فاتب  
كفاااة اإل ا ي وفامليتام  الوظاةل التخصصية لألقسام والوح ات المختلفة خاصاة إذا ملماا باان ذوتنفي

لى ملى نومية وكمية المعلومات المتاوف ة ل يام باإلماافة إلاى و تعتم  بال  جة ا من  مما ستم لماامم 
  .جو ة هذ  المعلومات وكيفية تفسي ها لاا

ياا  فاا  تحلياال اتجاهااات فالخطااة و  جااة كمالاااا تعتماا  ملااى   جااة تااوف  البيانااات التاا  تا ًن ًماا ا  كماا
 .التأك المام  والحام  والتع ل ملى المستقبل بما يقلل من مخاط  مم 

 ،صاو  الواقااا ب  جااة كبيا ة ماان الاقااةتمان خااالل البياناات والمعلومااات ًيمااا يمكان ومااا افت امااات و 
سة وظيفة ال قابية ملاى ًن اطة المنظماة والتعا ل ملاى كفاااة األ اا ويستخ م البيانات ًيما  ف  مما  

  .وكفااة الم ؤو 

                                  
 .11ل ، ۰۸۹۱مؤسسة التعليم المان ، إ ا ة المكتب، بع ا ، ( 3)

(4)  Denyer , J-C , OP. Cit P2. 
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ًن قيمااة المعلومااات ليساات فاا  وجو هااا فقااط باال فاا  ساااولة الحصااول ملياااا وتوف هااا طبقااا  لأل اا اف 
  .الت  يح  ها متخذي الق ا ات ف  المنظمة

ماتقم مامة القياام بتاوفي  هاذ  المعلوماات ومن هنا تج  األهمية البالرة لوجو  المكتب الذي تقا ملى 
وتبويباا وتحليلاا ما تحقياق مامال ال قاة والجاو ة فا  المعلوماات المق ماة واساتخ ام اع ت والمعا ات 

 . المناسبة
لااة اسااتخ ام األساا  او ولزيااا ة ًهميااة  و  المكتااب وجعلاام ًكااا  فامليااة  باا  ماان ا هتمااام ب  ا تاام ومح

  . ؤونم واستخ ام األجازة والمع ات المكتبية المناسبة العلمية الصحيحة ف  تنظيم
 : (5)ويع  تنظيم المكتب من األمو  المامة لالمتبا ات اعتية

يتماااامن التنظاااايم تح ياااا  الواجبااااات المختلفااااة للوظاااااةل اختيااااا  األفاااا ا  المناساااابين ل اااارل هاااااذ    .1
 .الوظاةل

واألن اطة المكتبياة بماا يمامن ما م وجاو  يؤ ي التنظيم إلى التنسيق بين مختلل ًناواي األمماال  .2
 .التما ب والتعا ف بيناا

يح   التنظيم مسؤولية كل وظيفة مكتبية تح ي ا  وامحا  ويح   الصاالحيات المخولاة ل اا ل هاذ   .3
 .الوظاةل

 .تتج   بموجب التنظيم ط ق وقنوات ا تصال .4
 . اميممن زيا ة إنتاجية العاملين من خالل تنسيق جاو هم و فا معنويات .1

ومع فااة  ،ويتمااح ممااا ذكاا  بااأن ملااى اإل ا ة ًن تنظاا  لألممااال المكتبيااة النظاا ة الصااحيحة المتكاملااة
وان تعيا  لااا ا هتماام المطلاوب الاذي يسااهم  ،ف ال المنظماةاو  و  هذ  األممال ًوهميتاا فا  نجاا  

مالياة وذلاك ألن  ممال يقاوم بام المنظماة بكفاااةاو ف  تطوي ها وتحسيناا بال كل الذي يؤ ي إلاى ً اا 
انجااااز ًي ممااال بنجاااا  يعتمااا  ملاااى مااا ى ً اا بقياااة األن اااطة ال ةيساااية والمساااام ة ومنااااا األمماااال 

لاااذا فااا ن نظااا ة اإل ا ة إلاااى األمماااال المكتبياااة ًن لااام تكااان نظااا ة صاااحيحة و ااااملة فااا ن ذلاااك  .المكتبياااة
 .سيؤ ي إلى ف ل المنظمة ف  القيام بتحقيق ًه افاا

                                  
 ۰۸۹۱جالل محم  بكي ، مل  احم  مل ، اإل ا ة العلمية لألممال المكتبية، مكتبة مين  م ، القاه ة، ( 5)
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 :ات األخرىعالقة المكتب باإلدار 
 ظاةفااااتقااوم المنظمااة ب نجاااز ًممالاااا وتحقيااق ًهاا افاا ماان خااالل قيااام ًقساااماا ووحاا اتاا المختلفااة بو 

كما يتولى المكتب مما سة األمماال التا  تساام فا  انجااز هاذ  الوظااةل مان خاالل ما   ،التخصصية
  .وظاةفاااقسام ووح ات المنظمة بالمعلومات الالزمة إلنجاز 

مالقااة مز وجااة  اجاا هحيااص ن ،ب واإل ا ات المختلفااة فاا  المنظمااةالعالقااة بااين المكتاا وماان هنااا نالحااظ
ل ااامتوت. بااالط ل اعخاا  ةانالوحاا ات األخاا ى العماال  ون ا سااتع ووايقااة إذ لااي  ب مكااان المكتااب و 

العالقاااة المز وجاااة هاااذ  فااا  حاجاااة المكتاااب إلاااى المعلوماااات الاااوا  ة مااان اإل ا ات المختلفاااة لتساااجيلاا 
يماااا وتايةتاااا لل جااوي الياااا مناا  الحاجااة ماان جاااة وقيااام المكتااب بتزوياا  اإل ا ات المختلفااة بمااا نظوت

  .تحتاج من بيانات من جاة ًخ ى
لمكتب الخ مة يق م وباختالل نوي الخ مة الت  يق ماا المكتب تختلل مالقتم بأقسام المنظمة فعن ما 

وا ساتعانة  ،حياص تقا م الخا مات ك القسام فقاطف ن مالقة تكون ماا ذلالقسم مح   من ًقسام المنظمة 
باألقسااام األخاا ى فاا  الحصااول ملااى المعلومااات التاا  يحتاجاااا ذلااك القساام ًمااا إذا كااان المكتااب يقاا م 
خ ماتااام إلاااى جمياااا اإل ا ات الموجاااو ة فااا  المنظماااة فتكاااون ماااالن بجمياااا األقساااام والوحااا ات مالقاااة 

ها المعلومااااات وتقاااا م الخاااا مات الالزمااااة لاااااا مز وجااااة تتمااااال فاااا  الحصااااول ملااااى المعلومااااات وتزوياااا 
باين  ناو عتما  ملاى العالقاة الوايقاة والتعاب ن ًساا  نجاا  ممال المكتاب ي ،ويتمح مما تق م .جميعاا

المكتااب واإل ا ات المختلفااة فاا  المنظمااة كمااا ًن سااالمة القاا ا ات التاا  تصاا  ها المنظمااة تعتماا  ملااى 
 . ةا ات المختلفن بين العاملين ف  المكتب واإل او م ى التع

 : نشأة وتطور األعمال المكتبية
ا قسااام التخصصااية | م فاات األممااال المكتبيااة منااذ القاا م ب ااكلاا البساايط حيااص كاناات تمااا   ماامن 

ا تبطت ن أة وتطو  األممال المكتبية  .المختلفة ًوخذت تطو  بتطو  المن آت واز يا  وتعق  ًممالاا
 . بن أة اإل ا ة وتطو ها

اتساااااي نطاااااق اإل ا ة واز يااااا  ماااا   القاااا ا ات اإل ا يااااة و وبساااابب التطااااو  الحاصاااال فاااا  العماااال اإل ا ي 
لاااى او المتخاااذة إلنجااااز األمماااال از ا  ا هتماااام بالمكتاااب وبسااابل تطاااوي   بامتباااا   يسااااهم فااا  تاااوفي  
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بسااايط متطلباااات القااا ا  اإل ا ي وهااا  المعلوماااات والخااا مات المتبيناااة ولااااذا ًخاااذ يتطاااو  مااان  اااكلم ال
ليواكااب التطااو ات الحاصاالة فاا  المجااا ت المختلفااة وليصاابح ذلااك المكتااب الااذي يتبااا األساا  العلميااة 

ومان  .واألساليب المتطو ة ف  إنجاز ًمماال واه خاال المكنناة المناسابة فا  إنجااز ًممالام بكفاااة ًملاى
 :العوامل الت  ساهمت ف  تطو  العمل المكتب  ما يأت  

 :لمنظماتالتوسع الحاصل في حجم ا .1
قلاة فا  ما   العااملين فيااا زي و تظا  معظم المنظمات إلى الوجو  ب كلاا البسيط وحجمااا الصاري  

هاذ  المنظماات قاا  ين و فاال توجا  م اكلة فا  اإل ا ال اإل ا ي لكاون م ي  . وبالتال  مح و ية ًممالااا
 ،ساطة تلاك األماو ملى المعلومات لبملى تول  معظم األمو  بأنفسام و  توج  م كلة ف  الحصول 

إ  ًن التوساااا الحاصااال فااا  حجااام المنظماااات والتطاااو  السااا يا الاااذي ًح اتااام التكنولوجياااا مااان خاااالل 
و  مالقاااات اساااتخ ام المكنناااة فااا  العمااال ً ى إلاااى توساااا حجااام المنظماااات واز ياااا  حجااام العمااال وظاااا

وال قابة ملاى العمال ولك  يحافظ الم ي  ملى الكفااة اإل ا ية ف  اإل  ال . وظيفية م ي ة و ي  ذلك
باا ً با سااتعانة بالمكتااب وا متمااا  ملياام فاا  تقاا يم المعلومااات الالزمااة وا حتفاااظ بالسااجالت المختلفااة 

 ي هااا ماان األممااال التاا  تساااهم فاا  تسااايل مامااة إ ا ة هااذ  المنظمااات و القيااام بالم اسااالت الالزمااة و 
 . اةم وت عب ًممالمممل المنظمات توسا واز ا ت امب از يا  نطاقو ويتوسا العمل 

 :والرقابة الحكومية الشراف .2

ات وحاجااات المجتمااا الااذي ًن جميااا المنظمااات تااا ل ماان خااالل مما سااة ًممالاااا إلااى تحقيااق   باا
مملااا يتاأا  ب اكل مبا ا  ب  باات المجتماا وحاجاتام وقا  تميال بعاف  اوكما ًن ن اطاا  ،تعمل فيم

 .  باتااا ملاى حسااب   باات المجتماا لتحقياق منفعاة خاصااةالمنظماات ًحياناا  إلاى ا هتماام بتحقياق 
ولكاان تماامن ال ولااة قيااام المنظمااات بتحقيااق   بااات المجتمااا ب ااكل جياا  ًخااذت تساان قااوانين ًونظمااة 

كمااا ًصاابح لل ولااة  و  فاا  تحقيااق الع الااة ا جتماميااة ماان  ،تعليمااات تااا ل إلااى تنظاايم ن اااطاتااو 
 .  ف ل العمل القا  ين مليمط يق توفي

 :لثورة الصناعيةا .3
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كان من نتاةج  خول ا لة ف  العملية اإلنتاجية ظاو  تري  وامح ف  ظ ول العمل وتبلو  ظا ول 
 .ممل ج ي ة واتباي ًس  لم تكن ف  الحسبان

ًو ت إلى از ياا  ما   العااملين وتناوي وت اابك العالقاات  ،م احل ووساةل العملو كما اا ت ف  ط ق  
 .بين العاملين

فقااا  تاااأا ت بااااا القاااوانين واألنظماااة  ،و ة الصااانامية ًاااا  ملاااى المحااايط الخاااا ج  للمنظماااةكمااا كاااان الاااا
 .المتعة ومتطلبات السوق و ي ها من ًمو 

 يا  مبا ا  ملاى العمال اإل ا ي  اوًن ما خلفتام الااو ة اإل ا ياة مان ظا ول ج يا ة ًاا ت كال مبا ا  
 .ة ف  مي ان العملواستوجب استخ ام ًساليب اإل ا ية مواكبة التطو ات الحاصل

معلوماااات بًن اخاااتالل العمااال اإل ا ي تطلاااب بالتاااال  تبااا   فااا  طبيعاااة العمااال المكتبااا  وا ساااتعانة 
 . ا ف  حجم ونومية الخ مات المكتبيةوبيانات متع  ة وامتما  خطط مختلفة وتطو 
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 :اإلدارة العلمية .4

التا  تناا ي باساتخ ام المفااهيم واألسا   Scientific Managementسااهمت ح كاة اإل ا ة العلمياة 
و  مسااهمة فعالاة فا  تطا ،من استخ ام ًسلوب التج باة والخطاأ العلمية ف  حل الم اكل اإل ا ية ب    

 . العمل اإل ا ي والعمل المكتب 

ًن استخ ام األس  العلمية ف  العمل اإل ا ي يعن  استخ ام هذ  األس  ف  التخطيط لعمال المكتاب 
 . ن خالل ال  اسة والتتبا العلم م وتنظيمم

ى ناوي وباذا فق  تطو  المكتاب تطاو ا  ملحوظاا  مان خاالل اساتخ ام ًسا  اإل ا ة العلمياة ًواا  ذلاك ملا
 .الخ مات المكتبية المق مة

 :التخصص في العمل المكتبي .5

فا  ً ى إلاى ظااو  ًبعاا  ج يا ة  ،لمنظمات والتطو  الس يا ف  العملان التوسا الحاصل ف  حجم ا
التخصل ف  األممال .. وق  ً ي هذا إلى ،األممال المكتبية وتوسيا نطاقاا از يا و ممل المنظمات 

المكتبية لتق يم ًفمل الخ مات إلاى األقساام المختلفاة ًوخاذت األمماال المكتبياة تنفصال مان األمماال 
 .المكتبية وتما   ف  مكان  منفصلة من الوح ات األخ ى
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 المبحث الثاني

 الكتبوظائف 

منفصاالة وانمااا هاا  مكملااة ومسااام ة و ًن الوظاااةل التاا  يما ساااا المكتااب هاا  ليساات وظاااةل مسااتقلة 
 .للوظاةل واألممال الت  تقوم باا األقسام واإل ا ات المختلفة ف  المنظمة

 :وتقسم وظاةل المكتب ب كل مام إلى نومين  ةيسين هما 

 .الوظائف التخصصية .1
 .الوظائف التنظيمية .2
 :يةالوظائف التخصصل او 

  مااان وجاااو   والمتعلقاااة ب فااا  لتحقياااق الرااا ف ال ةيساااوظااااةل التااا  تماااا   مااان قبااال المكتاااب وهااا  ال
ااال هااذ  الوظاااةل بمااا تما وتالمختلفااة بالخاا مات المكتبيااة بااا ل مسااام تاا فاا  إنجاااز مااماااإل ا ات 

  .(6)يأت 
 .تلق  المعلومات .1
 .تق يم المعلومات .2
 .ظمةالمحافظة ملى ممتلكات المن .3
 Receiving :تلقي المعلومات .1
 اخاال ماان ا Receiving informationمااات ساسااية للمكتااب قياماام بتلقاا  المعلو عاا  ماان الماااام األي

 ي  وماا  اابم ذلاك العمال كالكتاب ال سامية والبياناات والمكالماات والتقاا ب  اا والمتعلقةالمنظمة  وخا ج
جميااا المعلومااات القيااام بتحليلاااا وتنظيماااا واسااتخ اج الحقاااةق الالزمااة وتنساايقاا  ويتااولى المكتااب بعاا 

 .وخزناا بال كل الذي يسال مملية ال جوي الياا وتق يماا من  الحاجة

                                  
(6)  J.C. Denyer , OP. Cit P. 3. 
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ًن مملية خازن وحفاظ المعلوماات ياتم مان خاالل تساجيلاا فا  ساجالت خاصاة مج بام واما ا  فااا   
سااااجيل المعلومااااات تاا وا سااااتفا ة مناااااا وتحقاااق ممليااااة وك اااافات ًو لااااة ممااااا يسااااال مملياااة اسااااتخ ام

Receiving information فواة  مامة ل  ا ة مناا: 
 .حسن التعامل معاا .1
 .ساولة ال جوي الياا .2
 .امتما ها كوسيلة  قابية ف  مالحظة سي  العمل .3
 Providing information :تقديم المعلومات .2

صالب ممال المكتاب حياص ياتم مان خاللااا  Providing informationتعا  مملياة تقا يم المعلوماات 
تزويااا  اإل ا ات المختلفاااة فااا  المنظماااة بالمعلوماااات واإلحصااااةيات التااا  تطلبااااا طبيعاااة مملااااا والتااا  

ينبر  ملى  ،ق الفاة ة الم جوة من المعلومات المق مةولك  تتحق .تستخ ماا ف  اتخاذ ق ا اتاا الالزمة
لتحقيق انسيابية جي ة للمعلومات تقاا و . يق ومتكامل وب ون معوقاتب كل  ق المكتب ممان انسياباا

ملى اإل ا ة مامة تنظيم جلو  العااملين وتنظايم إجا ااات تقا يم المعلوماات وتنظايم المعا ات بال اكل 
الذي يجعل سي  المعلومات بخط مستقيما  ق   اإلمكان وبذلك يتم القماا ملى ا ز واجية والتما ب 

تااأخي  فاا  وبااذلك يمكاان تفااا ي ًي  Backtracking and Crisscrossingلاال وال جااوي إلااى الخ
 .إنجاز العمل

ذلك الذي   يوج  فيام خطاوات إلاى الخلال و  تاأخي  فا  بعاف  وان انسياب المعلومات الصحيح ه
الخطوات ألن ًي تأخي  يؤا  ملى إنجاز العمل ف  وقتم الصاحيح إ  ًن هنااك بعاف العوامال التا  

 .(7) وص تأخي ات ف  انسياب العمل منااتؤ ي إلى ح
 .التري ات الموسمية .1
تلفونياااة واسااات ماا الااا ةي  المعوقاااات ال اخلياااة والخا جياااة للعمااال المكتبااا  كاااالزوا  والمحا ااااات ال .2

 .المبا  
 .ف  الخلطاو  Lack of Standardsالخلل ف  المقايي   .3

                                  
 (7) Prasanta k. Chosh, office Management, Sultanch and San Delhi , 1971 , P. 28. 
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  .م م سي  العمل وفق خطوط م و ية .4
 ب  من وجو   بكة اتصاا ت مناسابة  ،معلومات إلى الوح ات الت  تطلبااولر ف ممان وصول ال

 . ممل المكتب ف  إيصال المعلوماتو ووساةل اتصال فعالة تتناسب 
  :(8) يأت  ومن العوامل الت  تؤخذ بنظ  ا متبا  من  اختيا  الوسيلة المناسبة لالتصال ما

 السرعة 
ن األحيااان والتاا  تتحاا   بموجباااا الوساايلة المناساابة اياا  مااماماال الساا مة ماان األمااو  المامااة فاا  كيعاا  

 ي ها ف  ايصال المعلومات والبيانات  اوال ساةل الالسلكية  ،ك فتستخ م ماال وساةل التل. لالتصال
  .الت  يتطلب وصولاا ب كل س يا

 درجة الوضوح
فياتم اسااتخ ام الوسااةل التح ي يااة مااال باا    ،تتطلاب بعااف المعلوماات تااوف  ال قاة والومااو  فا  نقلاااا

 .امحو من ال فاية لممان نقل هذ  المعلومات ب كل  قيق 
 :الكلفة

ففا  ماوا إمكانياات . الكلفة مامل مام يؤخذ بم بنظ  ا متبا  من  اختيا  وسيلة ا تصاال المناسابة
. ن اساتخ اماا فا  نقال المعلومااتالمن اة الما ية والب  ية تتح  نومية األجازة والمع ات الت  باإلمكا

 . كما ًن نومية المعلومات الم ا  ايصالاا وم  ها لم تأاي  ملى كلفة ايصالاا
 :المسافة

وتختلل الوساةل المستخ مة ف  نقل المعلومات باختالل المكان الذي يتطلب ايصال المعلومات اليم 
ال تختلال مان الوسااةل المساتخ مة فالمعلومات الت  ت سل من مساافات طويلاة يحا   لااا وسايلة اتصا

 .نقلاا مسافات طويلةاو ف  نقل المعلومات  اخل المنظمة الواح ة 

 :لسريةا

                                  
 ۱۲۹جالل محم  بكي ، مل  ًحم  مل ، مص   سابق، ل ( 8)
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وماال  .م م تسا بااو تتصل بعف المعلومات بطابا الس ية والحساسية ويتطلب نقلاا تحقيق والس ية 
  .هذ  المعلومات تتطلب وساةل اتصال مناسبة

 
  :كفاءة العاملين
تاوف  هاذ  وان ما م . ااوساةل ا تصال ماا ات وخب ات ل ى العاملين ليحسنوا اساتخ امتحتاج بعف 

ل  م ماان كوناااا وساااةل فعالااة المنظمااة إلااى ماا م اتباااي ماا   ماان الوساااةل بااا والماااا ات والخباا ات ياا م
ومان  ةلولمعالجة ذلك  ب  من القيام ب م ا  ب امج ت  يبية للعاملين لبحاوا استخ ام هاذ  الوساا. وجي ة

 :معوقات ا تصال ف  المكتب
 .م م توف  ماا ات ا تصال ل ى العاملين ف  المكتب .1
 .م م استخ ام وساةل ا تصال المناسبة .2
 .وجو  مستويات إ ا ية متع  ة .3
  .الم كزية ف  العمل .4
 .وف  وساةل حفظ وتخزين المعلوماتم م ت .1
 .التعامل ما معلومات ًكا  مما يتطلبم العمل .1
 :ممتلكات المنظمةالمحافظة ملى  .1

تحقيقاااا المسااهمة فاا  م اقبااة ًحااوال المنظمااة والمحافظااة ملااى  فاا  يساااهم المكتااب مان األهاا ال التاا 
يساال لا  ا ة مان خاللااا وتصنيفاا ب اكل يتولى تسجيل المستن ات والمعلومات  ،فالمكتب .ممتلكاتاا

لااوا  ة فياااا وتحليلاااا وتقاا يم جالت والمعلومااات افماان خااالل ا طااالي ملااى الساا ،مما سااة مانااة ال قابااة
فا   بياناات إحصااةية يسااهم المكتاب او نتاةج ال  اسة والتحليل لاذ  المعلومات ملى  كل مخططاات

اطن المااعل وا نحاا ال  فاا  اإل ا ة بمتطلبااات مما سااة ال قابااة ملااى ممتلكااات المنظمااة ومعالجااة مااو 
 .الح  منااالت  تحصل و 
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. مم التخطااايط لاااسااا ا ة مااان التصااا فات  يااا  المطابقاااة لماااا تات نظااا  اإلويمكااان  و  المكتاااب فااا  الفااا
الاوا  ة مان و وا نح افات الحاصالة فا  ً اا العمال وذلاك مان خاالل المعلوماات المتاوف ة فا  الساجالت 
 .ًقسام المنظمة المختلفة لتتمكن اإل ا ة ب و ها من توجيم العمل بال كل الذي يحقق ًه افاا

 
المعلومات وتصانيفاا  يببو  ب  للمكتب من ا متناا بت ،يفةهذ  الوظولر ف تحقيق الكفااة ف  ً اا 

والمسااؤول مناام كمااا ًن  قااة العماال تعتماا  ملااى ماا ى ل ااكل الااذي يبااين ا نحاا ال ومواطناام وتايةتاااا با
 .سالمة المعلومات المتوف ة ل ى المكتبة و قتاا وواقعتياا

 :التنظيمية الوظائف: ثانيا
ا يخاا م ويحقااق بمااو فااوا مناااا ماامان إنجاااز العماال المكتااب ب ااكل ك يمااا   المكتااب ن اااطات الااا ل

ًه ال المنظمة كاتباي الن اطات المتعلقة باستخ ام األمن العلمية ف  تخطيط وتنظيم العمل المكتب  
وومااا إجاا ااات ًونظمااة سااليمة تتبااا فاا  إنجاااز العماال واختيااا  العاااملين المالةمااين للعماال المكتباا  

نمياااة قاااابليتام ومااان اااام تقيااايم مملاااام للوقاااول ملاااى ًي انحااا ال فااا  العمااال والعمااال ملاااى تااا  يبام وت
وهااا  ن ااااطات  ،اإل ا ياااة اوتنظيمياااة لن ااااطات الباويطلاااق ملاااى هاااذ  الن ااااطات  ،لاااة معالجتاااماو ومح

ق ملاااى كااال منااااا وظيفاااة متعااا  ة ومتنوماااة وأل ااا اف ت  يساااية سااايتم جمعااااا فااا  ااااالص مجااااميا يطلااا
- :تنظيمية وه 

 .ط أله ال وسياسات المكتبوالت  من خاللم يتم التخطي :المكتب تخطيط العمل  -ً 
وتح ياا  واجبااات ومسااؤوليات  ،ويااتم ماان خاللاام ومااا تنظاايم سااليم للمكتااب: تنظاايم العماال المكتباا  - ب

  .العاملين فيم
عمال بموجبااا ويتم من خاللاا وما المعايي  ال قابية المتأنية لقياا  ً اا ال : قابة العمل المكتب  - ت

 .األ اا الخاطئوتصحيح 

 :تخطيط العمل المكتبي
يتماامن التخطاايط للعماال المكتباا  ومااا الخطااوط العامااة لكيفيااة انجاااز العماال المكتباا  وكيفيااة تقاا يم 

اقااا المنظمااة ومع فااة و التتبااا لالقيااام بال  اسااة و  لخاا مات وتح ياا  مكااان وزمااان انجاااز العماال ماان خااالل
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المكتبية الت  يمكن استخ اماا للوصول الاى افمال التوسعات الحاصلة ف  العمل واألجازة والمع ات 
 .ل ومخططاتاو العمل وب مجتم ملى  كل مبا س واس  ت جمتاا ملى  كل ج  إلنجازالسبل 

 :ومن األمو  الت  يخطط لاا ف  العمل المكتب 
 .مواقا اإل ا ات المختلفة التابعة لم .1
 .ت تيب المكتب ومواقا الموظفين والموا  والمع ات المكتبية .2
 . العاملة وت  يباا وا هتمام باا تايةة القوى .3

  :تنظيم العمل المكتبي

بمفاومااااة  تماااا   إ ا ة المكتاااب وظيفاااة التنظااايم ،إلنجااااز األمماااال المكتبياااة وفاااق الخطاااط الموسااااومة
اإل ا ي حيص تقاوم بوماا اإلطاا  العاام الاذي تاتم مان خاللام مما ساة الن ااطات واألمماال وتجميعااا 

مكوناة ًقسااام و ااعب المكتااب وجعلااا تعماال ب ااكل متفامال وكوحاا ة واحاا ة وذلااك  فا  وحاا ات تنظيميااة
 : (9)من ط يق 

  .تقسيم األممال .1
 .تنسيق األممال .2
 .ويل الصالحيات وتح ي  المسؤولياتتخ .3
  .متابعة األممال .4

كماا ان  ،يذها والجاة الت  تتاولى مما ساتااتتخذ األممال المكتبية ً كال مختلفة من حيص ًسلوب تنف
 .اختالل ممل المكتبو موقا المكتب يختلل من منظمة إلى ًخ ى باختالل طبيعة ممل المنظمة 

المختلفااة  ة بمما سااة العماال المكتباا  ماامن ن اااطاتااماان فقاا  تقااوم األقسااام التخصصااية فاا  المنظماا
لى ماتقاا وتأخذ م ،مما ستمق  تتولى جاة معينة او متخذة ًسلوب الالم كزية ف  ً اا العمل المكتب  

 .العمل المكتب  ف  يةمسؤولية تق يم األممال المكتبية لكافة األقسام متخذة ًسلوب الم كز 

                                  
(9)  J.C. Denyer, OP. Cit P. 45. 



17 
 

 واحاا ة وتتاا ك يااة فاا  إ ا ةتبتنظاايم األممااال المكتبيااة حصاا  كافااة الن اااطات المك يقصاا  بالم كزيااة فاا 
 . ة والن اطات األساسية الخاصة بااصياألخ ى مما سة ًممالاا التخصقسام لأل
المختلفاة   قسااما الالم كزية فا  تنظايم األمماال المكتبياة فاا  مما ساة األمماال المكتبياة مان قبال اًم

الحتفااظ نالك م و ة لوممن ن اطاتاا حيص يخ م المكتب التابا لكل قسم ذلك القسم من ما تكون ه
 . مات  اخل القسم المختلبالبيانات والمعلو 

انااااواي (  ۲) فاااا  العماااال المكتباااا  كمااااا يبااااين ال ااااكل  قاااام اتباااااي الم كزيااااة (  1) وياااااين ال ااااكل  قاااام 
 .الالم كزية ف  العمل المكتب 

  :ملى ًخ  يعتم  ملى مجمل ًمو  مناا ًن تفميل ًسلوب
المنظماة الصاري ة إلاى اتبااي ًسالوب الم كزياة فا   نظمة وحجم العمل المكتب  حيص تلجأحجم الم .1

العمل المكتب  لمح و ية حجام العمال المكتبا  وتلجاأ صاوب الالم كزياة كلماا توساا حجمااا وتوساعت 
 . ة وذلك لتق يم خ مات ًفمل ًوس ياألممال المكتبي

ى األمماال اإل ا ة إلاى األمماال المكتبياة قياساا  باألن اطة التخصصاية للمنظماة فقا  ينظا  إلا نظ ة .2
الصااحيحة فيأخااذ  قاا  ينظاا  لألممااال المكتبيااة النظاا ةاو المكتبيااة نظاا ة اانويااة مناا ها   يتوسااا المكتااب 

المكتب ملى ماتقم القيام بكافة ا ممال المكتبياة وياتم التخصال فا  تقا يم المعلوماات ويتساا نطااق 
 .مملم
منا ما تكاون األقساام متنااا ة  يفمل استخ ام الالم كزية فا  العمال المكتبا : موقا اقسام المنظمة .3

 .مواقا متقا بة اووموجو ة ف  ًماكن متبام ة واتباي الم كزية من ما توج  ف  مواقا واح  
تتبا الالم كزية ف  العمل المكتبا  منا ما تتطلاب طبيعاة ممال األقساام السا ية فا  : طبيعة العمل .4

لاااب طبيعاااة العمااال ان تواجااا  حفاااظ المعلوماااات وانساااياب المعلوماااات ب اااكل محااا و  وكاااذلك منااا ما تتط
امااا المنظمااات التاا  يتطلااب  ،األفماال والمعلومااات ق يبااة لمكااان تنفيااذ العماال فااان اتباااي الالم كزيااة هاا

 .مملاا تواج  المعلومات ب كل م كزي فتتبا الم كزية ف  العمل المكتب 
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كاون بعمااا ول بسبب اخاتالل طبيعتااا ،لم كزلية ًنم   تصلح جميا األممال المكتب ومن المع ول
ها ب ااكل حصاا   ماان ا ممااال يمكاانإ  ًن هناااك ماا  ا  . ام المختلفااةقساان قباال ا ما سااتاا مااطلااب متت

 :(10)مناا ما يأت  ،م كزي

 .الب ي  الصا   والوا   -
  .الب قيات ووساةل ا تصال األخ ىو الن ااات الوا  ة  -
 .ال النسخ والطبامةمًم -
 .ًممال الحفل -
  .الكتابة ملى اعلة الطابعة -
  .إ ا ات المنظمةلنماذج الت  تحتاج الياا مختلل تصميم ا -
 .تنمية ماا اتامو  اختيا  الموظفين المكتبيين وت  يبام -

 :  (11)الم كزية والالم كزية ف  العمل المكتب  فا   ،ميوبو اما مزايا 

  :مزايا المركزية .1
  .بال كل الذي يقلل الزخم ملى البعف األممال ملى العاملين ف  المكتبتوزيا  -
  .التخصل ف  األممال المكتبية -
 .ةفتقليل الكل -
 .منا ا ز واجية ف  العمل -
 . وما معايي  اابتةو  توحي  األس  والمعايي  -
 . تحسين إ ا ة العمل المكتب  -
 . ساولة اإل  ال والمتابعة وال قابة -
 : عيوب المركزية  .2

                                  
 .3جالل محم  بكي ، مل  احم  مل ، مص   سابق، ل( 10)

(11)  Prasanta k. Ghosh, Op. 247. 
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 . تأخ  إنجاز العمل -
 .ى ًسلوب ممل معين ق    يتفق ما حاجة بعف األقساماألقسام الخموي كافة  -
 ماعل المع فاة لا ى العااملين فا  المكتااب إلاى ياؤ ي هاذا احياناا  الفصال باين الوظااةل المكتبياة و  -

مع فااة بااالنواح  الفنيااة الخاصااة بالوظاااةل  باألممااال التخصصااية فاا  حااين يفتاا ف ًن تكااون هنالااك
 .وا قسام الت  يخ ماا المكتب

  .ق ان الس ية الت  ت  ب بعف األقسام ا حتفاظ بااف -
 :مزايا الالمركزية .3
 . الس مة ف  إنجاز األممال -
عاااة األمماااال التااا  م المكتاااب وذلاااك لتخصااال العااااملين بطبيتقااا يم خااا مات ًفمااال الاااذي يقاااا فيااا -

  .يتطلباا ذلك القسم ولمع فتام بالتكنولوجيا المستخ مة ف  ذلك القسم
 :عيوب الالمركزية .4
 .استخ ام ًم ا  ًكا  من العاملين ف  العمل المكتب  -
 .ا ز واجية ف  العمل وحفظ نف  المعلومات -
ومااا معااايي   اتباااي ًساااليب مختلفااة ماان قباال األقسااام فاا  ً اا العماال ممااا يصااعب ملااى اإل ا ة -

 .موح ة لمتابعة العمل
 :رقابة العمل المكتبي

 قابااة لمكتباا  مناااا فاا  األممااال األخاا ى ًون هاا ل ال  تختلاال مما سااة ال قابااة اإل ا يااة فاا  العماال ا 
وظاةفاام وفقااا  لماااا خطااط لاام ًون ً اا  مطابقاااا  للمعااايي  والمقااايي  التااا  التأكاا  ماان ً اا المكتاااب ل وهاا

 .ح  ت لم مسبقا  
موساااومة لااام الال قاباااة بمفاومااااا العاااام هااا  التأكااا  مااان ًن ً اا العمااال يجااا ي وفاااق الخطاااط والمعاااايي  

 .نح افات ومعالجتاا قبل ح واااا لة ك ل او ومح
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 : (12)ممن ال قابة الم و  بالم احل اعتيةتت

الرايااة وذلااك لتح ياا  ا تجااا  ومسااا  العماال اللااذين يليااان  اوالتعاا ل ملااى الم ااكلة : تح ياا  الااا ل .1
 .هذ  الم حلة

وماا مؤ ا ات تقاا  بااا النتااةج العملياة المتحققاة وتكاون : المعاايي  ال قابياة  اووما المقايي   .2
 او ياا  ما يااة كمعااايي  ال مااى  او .الااخ ...سااامات مماال اوالمعااايي  ما يااة كوحاا ات ماان الخاا مات 

 . الخ ...الجو ة ونومية الخ مات المق مة
وتتباا واقاا العمال المكتبا  وكماا ولممان تحقيق فعالية المعايي  ال قابية  ب  من وماعاا بعا    اساة 

 :يأت 
تح ي  األممال القياسية الت  يمكن إنجازها من قبل ف   ذي قابلية متوسطة ف  فت ة زمنياة محا  ة  -

 .وف  ظ ول ممل مح  ة
تح ي  مع  ت األ اا المطلوباة با متماا  ملاى المعلوماات المتاوف ة فا  المنظماة ومعا  ت األ اا  -

 .السابقة
 .نية معيا ية إلنجاز جزةيات العمل وذلك با ستعانة بالمختصينقات زماو تح ي   -
 قياا    جاة كفاااة إنجااز العمال مان ًي ،المقاايي  ال قابياة اوقيا  األ اا ومقا نتم ما المعايي   -

 ،طااابق بينامااا تاو كااان هناااك انحاا ال خااالل مقا نااة األ اا الفعلاا  بالمعااايي  المحاا  ة وتح ياا  مااا إذ 
لتقويم ممال العااملين ومع فاة فعالياة األنظماة واألسااليب واإلجا ااات المتبعاة ملية كما تستخ م هذ  الع

 .ف  إنجاز العمل المكتب  للوصول إلى المستوى المعيا ي ومسام تام ملى ا  تقاا باأل اا
 : معايي  ال قابية المح  ة  ب  منولتسايل مملية قيا  األ اا ف  موا ال

 .ت ابم وتماال األممال  -
 . امكانية قيا  العمل -
 .ز العمل بطابا التك ا  وال يمومةتميي -

                                  
 .197، ل ۰۸۹۹ وق  ناج  جوا ، ايا  محمو  ال حيم،  ما مب ال زاق، مبا س اإل ا ة، بر ا ، ( 12)
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 .ي وياو كون العمل ذا مجاو  جس ي  -

 (13)يبين استخ ام المعايي  ف  ال قابة(  ۱) وال كل  قم 

 

 

 ( ۱) ال كل  قم 

 يبين استخ ام المعايي  ف  ال قابة 

ليام مو  11%والحا  األملاى هاو %  4ويتمح من ال كل ًمال  بأن الح  األ نى لأل اا المسمو  بام ها
فا ذا زا  األ اا مان الحا  األملاى  ،فقط خالل فت ة زمنياة محا  ة( 11-4)يسمح باأل اا الذي يقا بين 

يتطلااب األماا  ماان اإل ا ة التحقااق ماان الجااو ة والنوميااة ًمااا اذا كااان األ اا ًقاال ماان الحاا  ( ۰۱)البااال 
األفاا ا  ومع فااة ماا ى كفااااة اإل ا ة فاا  تحقيااق  فيتطلااب األماا  التحقيااق ماان كفااااة(  4) األ ناا  البااال  

  .يقسم اتخاذ الق ا ات المناسبة لمعالجة الخطأ وف  موا ذلك. وم ى كفااة وظاةل اإل ا ة ،لا لا

  - :يأت وف  سبيل قيا  ً اا العمل المكتب   ب  من القيام بما 

                                  
(13)  J. C. Denyer , OP. Cit P. 167 
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 .تح ي  األممال الت  يمكن قياساا -
 . اليم ً اا العملتح ي  مستوى معين ينبر  ًن يصل  -
 .قيا  العمل الفعل  با ل مقا نتم ما المعايي  المومومة -
لذا نالحظ ًن قيا  العمل يكون اسال فا   ،ًن طبيعة العمل المكتب  تختلل من العمل اإلنتاج  -

 .مليم ف  العمل المكتب  واألممال اإلنتاجية مما ه
ط يقااة القيااا  ال قماا  التاا  يااتم بموجباااا  تعتماا  ماا ة طاا ق لقيااا  األ اا المكتباا  ًوكا هااا  اايوما  هاا 

احتساااااب  قاااام المعااااامالت التاااا  تنجااااز خااااالل فتاااا ة زمنيااااة ال قماااا  التاااا  يااااتم بموجباااااا احتساااااب  قاااام 
ما   الما ات التا  يقاوم الفا   فيااا بالعمال وتساتخ م  اوالمعامالت الت  تنجاز خاالل فتا ة زمنياة معيناة 

اماا األمماال  يا  المت ااباة  ،ابا الت ابم والتكا ا هذ  الط يقة لقيا  العمل المكتب  الذي يتصل بط
 . متما  ملى هذ  الط يقة ف  قياسااا ب الت    تتك   ف  فت ات زمنية معينة ف نم يصع او

 :ًما الط ق األخ ى الت  باإلمكان اتباماا فا 
 .ط يقة استخ ام الموازين -
 .ط يقة استخ ام المقايي  -
 .ط يقة استخ ام الوساةل الحسابية -
 .ط يقة الع  الفعل  -
ًن الراياااة ال ةيساااية مااان ال قابااااة هااا  الوقاااول ملاااى ا نح افاااات فاااا  األ اا : تصاااحيح ا نح افاااات .3

ومن هنا تع  هذ  الخطة من الخطوات المامة ف  مملية يتم من خاللاا اتخاذ اإلج ااات  ،ومعالجتاا
نقطااة خلاال فاا  او حاا ال تاام اكت ااال ًي ان اذا مااا correcting Actions)) التصااحيحية الماا و ية 
 . مسا  العمل المكتب 

تام ًها ال  ةيساية او خطاة فقا  ياتم اماا ة  سام ال ،وتأخذ مملية تصحيح ا نح افات مسا ات متع  ة .4
العاااملين فاا  المكتااب  ق ا فاا ا امااا ة النظاا  فاا  الواجبااات والصااالحيات الملقاااة ملااى ماااتاو  ،ف ميااةاو 
 .لتصحيح مسا  العمل المكتب  إج اا تعتق   اإل ا ة مناسبا ًياو  ت  يباماو يتم تريي  مواقا األف ا  او 

 :ما يأت ف  العمل يمكن حص ها في ًن مسبات ا نح افات
 :اخطاا بسبب العاملين وتحصل بسبب .1
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  .معل ً اا العمل -
 .م م ا هتمام -
  .العملقلة الخب ة ف  مجال  -
 .العملالصحية الت  تؤ ي إلى بطا ً اا  اوحالة العاملين النفسية  -
 : أخطاء بسبب اإلدارة تحصل نتيجة .2
 .صو  اإل ا ة ف  اختيا  العاملينق -
 . خلل ف  اإلج ااات المعتم ة -

 :لت  تواجم قيا  العمل المكتب الصعوبات ا
ت التا  تواجام ان قيا  األ اا مامة ليست بالسالة وتواجااا م اكل وصعوبات م ي ة ومن الصاعوبا

 . قيا  العمل المكتب 
 . فت   ًوخ يم م تماال األممال والخ مات المكتبية واختالل طبيعة العمل ف  المكتب بين  -
 . الالزم إلنجاز األممال المكتبية م م تماال الوقت -
ماا م إمكانيااة تح ياا  وقاات معيااا ي لاابعف األممااال المكتبيااة لكوناااا  ياا  ملموسااة ماام يااؤ ي إلااى  -

 .صعوبات قيا  ً اا مال هذ  األممال
 : ميط العمل المكتب توحي  وتن

معاايي  موحا ة لااا  تتطلب مما سة ال قابة ف  العمل المكتب  توحيا  وتنمايط األمماال المكتبا  ووماا
 .يمكن بواسطتاا قيا  األ اا ومع فة م ى  قتم

جااا ااات موحااا ة واساااتخ ام مصاااطلحات وساااجالت موحااا ة  يقصااا  بالتوحيااا  والتنمااايط اتبااااي ًسااااليب واه
 تباماا من قبل العاملين ف  المجال المكتب  ويحقق ذلك بساولة ف  ً اا العمل إماافة إلاى تساايل 

 . مامة تايةة المستلزمات المكتبية الالزمة
المكتبياااة واع ت والمعااا ات والمكاتاااب مااان حياااص  التنمااايط فااا  العمااال المكتبااا  الااانظمو ي ااامل التوحيااا  

 ي هاا وقا  مما  الماتماون بتنظايم واه ا ة و ال كل والحجم والظ ول المحيطة بالعمال اإلماااة والحا ا ة 
اتبامااا ماان قبال المنتجااين و المكاتاب حاا ياا إلاى ومااا مواصافات محاا  ة باا ل توحياا  ظا ول العماال 

 . لأل وات المكتبية
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تفااي القياسا  المناساب لمناما  العااملين وتح يا  احجاام معا ات حفاظ الملفاات وي مل ذلك تح يا  ا   
ن ماا الجمعياة القومياة إل ا ة او كما ومعت هيةة التوحي  القياا  األم يكياة بالتعا ، اق والسجالتو وا 

 . اق والمع ات المكتبيةو مواصفات مح  ة لال 1749المكاتب سنة 
 : يأت  وق  ح   الب نامج مواصفات ومعايي  لما 

 : العوامل الحسية ،األ وات األخ ى اع ت المكتبية ،األااص والمع ات المكتبية

النظم التفصيلية لألمماال ويجا ي العمال ملاى وماا  ،النماذج والسجالت السياسات ،عملالمحيطة بال
ط يقاااة ت تياااب الحااا ول بصاااو ة مقاااايي  موحااا ة لجااازا اعلاااة الكاتباااة الاااذي يحمااال ال ااا يط فااا  اعلاااة و 

 ي موحاا  كمااا يااتم العماال ملااى ومااا ًسااماا موحاا ة لألممااال المكتبيااة وومااا وصاال معيااا ،اةيااةنا
  .(14)لألممال المكتبية األخ ى

 : باإلمافة لما تق م ف ن ألممال المكتبية الت  يمكن توحي ها وتنميطاا ه  
يست  اا  باااا اتباااي سياسااية محاا  ة تتبااا ماان قباال كافااة العاااملين فاا  المكاتااب : السياسااات المكتبيااة  .1

  .تنفيذ األممال وتق يم الخ مات
اماا ا  صااي  معينااة تومااا تحاات تصاا ل العاااملين للعماال بموجباااا : الاانظم واإلجاا ااات واألساااليب  .2

  .ًينما وج  المكتب
 -استخ ام مع ات ذات مواصفات معيناة باا ل تساايل ماماة ال ا اا والصايانة : المع ات المكتبية .3

 .ق م من خالل استخ ام هذ  المع اتلمإمافة إلى تحقيق نمطية العمل ا
 :ماال
 ( حول استخ ام المعايي  لمقا نة النتاةج باا ومع فة ا نح افات)

ومناا   ۱۱/  ۰/  ۰۸۸۱تاام ومااا المعااايي  الاالاااة التاليااة فاا  اجتماااي مجلاا  اإل ا ة المنعقاا  بتااا يخ 
ققة ه  كما مومح ف  الجا ول وج  با  النتاةج المتح ۰۸۹۸ا طالي ملى تقا ي  تقييم األ اا للعام 

                                  
 .933مب ال حمن مب الباق ، مص   سابق، ل ( 14)
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المطلاااااوب تح يااااا  ا نح افاااااات الحاصااااالة مااااان خاااااالل مقا ناااااة األ اا المتحقاااااق ماااااا المعاااااايي   ،التاااااال 
 .المومومة

 النتائج المتحققة (نتائج متوقعة )المعايير الرقابية 

 إنجاز تصوي  الملفات ملى المايك وفلم خالل
وماما  1/2/1711االاة ً ا  امتبا ا من 

 من الملفات% 71وي  ف  األقل كانت تص

من الملفات %  1تم تصوي ها جميعاا م ا 
 وجو  ماةق فن / بسبب 

اتمام ممليات تبويب وتصنيل المعلومات 
واه خالاا ف  السجالت الخاصة باا ف  موم  

 31/12/1711اقصاا 

 11/1/1771تمت جميا العمليات ف  

%  1قيمة التألل من المايك وفش   تزي  ملى 
 من اجمال  المستخ م% 2تزي    

من إجمال  %  ۲والمعيب %  1قيمة التألل 
 المستخ م
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 المبحث الثالث
 تطوير األعمال المكتبية

وذلاااك . ًن األمماااال المكتبياااة السااااة ة فااا  الفتااا ة الماماااية ليسااات هااا  األمماااال التااا  ن ااااه ها الياااوم 
فأصااابحت تماااا   بأسااااليب وطااا ق مختلفاااة وتواكاااب متطلباااات  ، خاااتالل الظااا ول المحيطاااة بالعمااال

 . الم حلة الت  تم  باا والتطو ات الحاصلة ف  محيط العمل

ًن التطو  الحاصل ف  ظ ول المنظمات وف  محيط العمل يا مونا إلاى التفكيا  وب اكل مساتم  فا  
مماال المنظمااة يقصاا  تبساايط اإلجاا ااات المكتبيااة لتساااهم فاا  انجاااز و تطااوي  ًساااليب العماال المكتباا  

ا سااتخ ام األفماال ل جاا ااات واألساااليب والمعاا ات المكتبيااة المسااتخ مة : بتطااوي  األممااال المكتبيااة
ويتباين مان هاذا المفااوم باأن مان ًها ال با امج التطاوي   (15)إليجا  ًبسط ًوحسن الطا ق أل اا العمال

فااا ا  واساااتخ ام المكنناااة خبااا ات األ" الوصاااول إلاااى طااا ق ًوسااااليب ًفمااال أل اا العمااال تواكاااب تطاااو  
 . الح ياة ف  إنجاز العمل للمساهمة ف  زيا ة كفااة العمل

 : تا ل اإل ا ة من مملية تطوي  األممال المكتبية إلى 

  .تقليل كلفة العمل -
  .استخ ام وساةل فعالة ف  ً اا العمل -
  .ومتطلبات العمل األمال للعاملينا ستخ ام  -
 . فعاليتاا الخ مة المكتبية وزيا ةتحسين  -

اةال  وا  اإل ا ة العلمياة الاذي باذل جااو   فا  سابيل الوصاول إلاى الط يقاة او ويعا  ف   ياك تاايل  مان 
تقليال لتم تبسيط األمماال والح كاات واإلجا ااات  يا  الما و ية و او األحسن ف  العمل من ط يق مح

 .(16)الوقت المطلوب لكل ممل

                                  
(15)  J. C. Denyer , P , 151. 

 .41، ل 1793 ، م خل ف  الوظاةل اإل ا ية، بر ا ، ج  نعمت ال ك( 16)
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ومن خالل   اساتم ومالحظاتام توصال  ،نجز بموجباا العملللكيفية الت  يلق  قام تايل  ب  اسة مملية 
إلى ًن نسبة كبي ة من العمل والماوا  تباذ  بسابب ما م وجاو  ط يقاة كفاؤة فا  تنظايم العمال واإل ا ال 

لذا ًك  ملى م و ة   اسة الح كة والوقات باا ل الاتخلل مان الح كاات الما و ية فا  العمال  ،مليم
قااق الكفااااة وبااذلك تتح ،وقاات نمااوذج  لكاال ح كااة ولكاال مماالوتحسااين الح كااات الماا و ية وتح ياا  

 . الب  ية والميكانيكية
 : ومن األمور التي أكد عليها تايلر

  .نمطية األممال ونمطية المع ات ونمطية األساليب -
 .ا ختبا  والت  يب العلم  للعاملين -
 .نية بين العاملين واإل ا ةاو ال و  التع -

ان األفكا  الت  جاا باا تايل  لفت األنظا  إلى م و ة تبسيط األمماال المكتبياة وتبسايط اإلجا ااات 
 . با ل ا قتصا  بالوقت والجا  وتحقيق ال قة والكفااة بالعمل

فالمعلوماااات المنظماااة والمنساااقة  ،تااانعك  آااااا  مملياااة تطاااوي  العمااال المكتبااا  ملاااى القااا ا ات اإل ا ياااة
لى اتخا  ق ا   قيق وسليم وبالتال  ف ن الق ا ات اإل ا ية الصحيحة تؤ ي إلى نجا  والمتكاملة تؤ ي إ
 .ومن هذا المنطلق تب ي اإل ا ة اهتماما  وامحا  تطوي  العمل المكتب  ،ًممال المنظمة

وتااااااتم ا سااااااتعانة با ست ااااااا يين  ،تقاااااا ملااااااى ماااااااةق اإل ا ة العليااااااا فاااااا  المنظمااااااة مسااااااؤولية التطااااااوي 
خا جااااا للقياااام بال  اساااة والبحاااص واقتااا ا  إجااا ااات ًوسااااليب  اون  اخااال المنظماااة وا ختصاصاااين مااا

 .مكتبية جي ة
ويفمل ا متما  ملى الخب اا المتوف ين  اخل المنظمة ف  تطوي  العمال لكاونام ملاى تماا  بالعمال 

التااا  ومعااا فتام بالم ااااكل والمعوقاااات التااا  تواجاااام وبالتاااال  تبنااا    اسااااتام ملاااى التجاااا ب العملياااة 
إ  ًناام فاا  حااال ماا م تااوف  الخباا ة الكافيااة  ،يخوماااا ماان خااالل قماااةام معظاام وقااتام فاا  المنظمااة

 اخااال المنظماااة منااا ها تاااتم ا ساااتعانة باااالخب ات مااان خاااا ج المنظماااة لتااات الم اااو ة وامااا ا  ال  اساااات 
 .المتعلقة بالتطوي 
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 خطوات تطوير العمل المكتبي 
لانظم المكتبياة وتبسايط إجا ااات العمال واتبااي األسا  العلمياة تتم مملية التطاوي  مان خاالل تحساين ا

 .ف  إنجاز العمل
تقاااوم اإل ا ة ب  اساااة إجااا ااات العمااال المتبعاااة وتح يااا   ،وللوصاااول إلاااى إجااا ااات ونظااام ممااال ساااليمة

الم ااااكل والمعوقاااات الناجماااة مااان ًتبااااي األسااااليب التااا    تنساااجم وتطاااو  العمااال والحصاااول ملاااى 
  .البيانات والمعلومات الالزمة لوما خطط التطوي 
 :وتتبا الخطوات التالية ف  تطوي  العمل المكتب  

 .  تسام ف  تحقيق العمل حذل الخطوات  ي  الم و ية والت  .1
حذل األممال الت  باإلمكان مما ستاا من قبل اإل ا ات المختلفاة بكفاااة ًملاى والتا  ليسات مان  .2

 .األممال التخصصية للمكتب
 مجاا ما ًممال تقوم بام إ ا ات ًخا ى  اومم بعماا إلى ًممال مكتبية ًخ ى او  مج األممال  .3

 .ممال وم و ها بخطوات وتتبا الخطوات التالية متع  ةوذلك لتالف  التأخي  النا ئ من ح كة األ
 .إما ة ت تيب الخطوات بال كل الذي ينسجم وتصميم المكتب وذلك لتحقيق انسياب ممل سليم .4
حيااص تجاا  ًحيانااا بااان العماال يتعطاال فاا   (Battleneck)الااتخلل ماان مناااطق منااق الزجاجااة  .1

 اع ت إلمكانيااااااتبالنسااااابة  اوعااااااملين مفاصااااال معيناااااة نتيجاااااة لكبااااا  حجااااام العمااااال بالنسااااابة لطاقاااااة ال
المسااتخ مة فكاياا ا مااا ينساااب العماال بح يااة وطالقااة ولكاان يتعطاال فاا  منطقااة معينااة ممااا يقتماا  فاا  

 .ل الزمنية المق  ة ف  توزيا القوى العاملةاو الج 
 .استخ ام وساةل وط ق القوى العاملة .1
 .استخ ام ا  ت ومع ات مكتبية ح ياة .9
تطاوي  ماا  اواألسااليب المناسابة أل اا وامتماا  اساتما ات وساجالت ج يا ة  تبسيط العمل واختياا  .1
  .موجو  با ل إنجاز األممال المكتبية بكفااة ًملى وه
المتابعااة المسااتم ة للنظااام الج ياا  للتحقااق ماان تنفيااذ  بال ااكل الصااحيح ًوناام يحقااق األهاا ال التاا   .7

 . وما من اجلاا
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 :المكتبيالصعوبات التي تعيق تطوير العمل 

تتممن ًي مملية تطوي  وف  ًي مجال من المجا ت ممليات ا سترناا من ًساليب مح  ة واتبااي 
 .ًساليب ًخ ى لم تكن متبعة من قبل

ويعو   ،ًن هذا التريي   ب  ًون تواجام بعف الصعوبات والمعوقات ومعا مة بعف العاملين ًحيانا  
 :إلى األسباب اعتية ا  اك مملية التطوي  إمافةو ذلك لع م فام 

 ،تعااو هم ملااى نمااط معااين ماان األممااال وصااعوبة تقباال مماال ًخاا  يختلاال فاا  إج اااتاام ًوساااليبم .1
  .مما كانوا يألفونم

 .التخول من ًن مملية التطوي  ق  تؤ ي إلى إمافة امباا ج ي ة ملى ماتقام .2
بسااابب إ خاااال التخاااول مااان ًن مملياااة التطاااوي  قااا  تاااؤ ي إلاااى ا ساااترناا مااان بعاااف العااااملين  .3

 .المكننة
  .التخول من فق ان الماا  والخب ة الت  اكتسبوها خالل الفت ة السابقة .4

 :وبهدف تذليل الصعوبات التي تعيق عملية التطوير لبد من قيام اإلدارة بما يأتي 
 . ا  اك العاملين ف  مناق ات مملية التطوي  .1
زالة مخو تومية العاملين و    ابعا  التطوي   .2  .فاماو اه
إ خااال العاااملين فاا  باا امج ت  يبيااة لزيااا ة إمكانياااتام فاا  اسااتخ ام األساااليب العمليااة الح ياااة فاا   .3

 .العمل
 :استخدام الخرائط البيانية في تطوير العمل المكتبي

ة نيااماا ف بيا اوالخاا اةط البيانيااة لعاا ف المعلومااات المتااوف ة فاا  المنظمااة ملااى  ااكل  سااوم سااتخ م ت
وماان الخاا اةط . قاااةق معينااة تساااهم فاا  ممليااة التطااوي يااتم التعاا ل ملااى حوماان خاللاااا . لواقااا معااين

 :المستخ مة ما يأت 
 :خرائط التنظيم: لا او 
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 للمنظمااااة والعالقااااات اإل ا يااااة والتنظيميااااة اووهاااا  الخاااا اةط التاااا  تبااااين الت ابطااااات اإل ا يااااة للمكتااااب 
لمتمالااة فا  تاا ابط األقسااام ويساتعان لاااذا الناوي ماان الخا اةط للتعاا ل ملااى ماواطن المااعل التنظيما  ا

جااا ااات  اولاااة معالجتااااا او فااا  صاااو  العالقاااات التنظيمياااة ومحاو  ا ساااتعانة بااااا فااا  اتبااااي ًسااااليب واه
 .العمل المكتب 

 

 
 
 :خ اةط توزيا العمل :اانيا   

ف  جما بيانات من القاةمين بالعمل وما يؤ يام  Distribution Chartsتستخ م خ اةط توزيا العمل 
ويساتفا  مان . (17)وتحليلااا | من واجبات وماا يساتر قم كال واجاب مان الوقات اام ت تياب هاذ  البياناات 

 اوتقسيم العمل تقسايما   يا  مناساب ك هذا النوي من الخ اةط ف  مع فة األمو  الت  تحتاج إلى مناية
  .ما  ابم ذلك اوف  زمن ًكا  من الالزم تأ ية بعف األممال قليلة األهمية 

 : يبين خ يطة توزيا ممل ًسبوم  (  1) وال كل  قم 
  -: ومن خالل ا طالي ملى ال كل ًمال  يمكن مع فة 

 .لذي يتطلب إنجاز  زمنا  ًطولالعمل ا -
 .العمل الذي يعتب  اكا  ًهمية -
 .ف  القوى العاملةاو هل هنالك مياي ف  الوقت  -

                                  
 .11، ل۰۸۹۱حلم  كامل، تبسيط اإلج ااات المنظمة الع بية للعلوم اإل ا ية، ( 17)
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 .موزما توزيعا  ما    هل ان العمل 
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 :خرائط سير العمل: ثالثاا 
العمليااات التاا  تتبااا ااناااا العماال او تسلساال الخطااوات  process Chartsتبااين خاا اةط سااي  العماال 

فااا  مبااا ة ماان خاا اةط تبااين سلساالة ماان . وتسااتخ م ماا  ا  ماان ال مااوز لتوماايح نااوي العماال الااذي يتخااذ
ا ممال ملى  كل خطوات يمكن التع ل من خاللاا ملى كيفياة انجااز العمال والخطاوات الما و ية 

 :(18)وال موز المستخ مة ف  هذ  الخ اةط ه . إلنجاز 

Ο   اتخاذ اج ااتعن Operation  

 ألخ كح كة مستن  من مكان  Transportation وتعن  انتقال  

 كالتحقيق من وجو  ممل ما Inspection وتعن  م اجعة ∎

D  وتعن  تأخي Delay  ا نتظا او التوقل من العمل 

 كا حتفاظ ب  ا لفت ة معينة Storage وتعن  تخزين  

 
ل  اسااة وتحلياال الح كااات التاا  يقااوم باااا العاااملون إلنجاااز العماال  والخاا اةط هااان فاةاا ة هااذا النااوي ماان 

والقيام ب ج ااات معينة ك ما ة التنظيم وتنظيم وماا المكااةن واع ت المكتبياة و ي هاا لرا ف انجااز 
 .(*)العمل ب كل اكفاا وباقل جا  ووقت

 :خرائط توزيع دورة العمل: رابعاا 

                                  
(18)  C.L. Littlefield. Frank M,Rechel, Donald-d-L Caruth office and Administration 
Management, New Jersey, 1970, P. 128. 

 :يمكن ا طالي ملى هذا النوي من الخ اةط بال جوي الى الكتاب التال  (*)
C.L. Littlefield. Frank M,Rechel, Donald-d-L Caruth office and Administration 

Management, New Jersey, 1970, P. 128. 
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ويسااتفا  ماان هااذ  الخاا اةط فاا  مع فااة سااي  . العماال إلنجااازالعاااملين وهاا  خاا اةط تبااين ح كااة العماال و 
العماال واتجاهاام لراا ف تنظاايم اقسااام المنظمااة بال ااكل الااذي يااؤ ي الااى جعاال انسااياب العماال باتجااا  

 .مستقيم كما يمكن مع فة الوح ات الت  يتأخ  فياا انجاز العمل
 يبين هذا النوي من الخ اةط( 1)وال كل 

 القسم نوي العمل
 قم 
 الر فة

سامة ب ا 
 العمل

سامة 
 ا نتااا

الم ة لكل 
 مملية

 1 1.31 1.13 1 األ  يل تسجيل المعاملة

 21 7.11 1.41 1 ا ف ا  تح ي  كتاب اإلجابة

 41 11.11 7.31 3 الطابعة طبا الكتاب

 11 12.11 12 1 ا ف ا  ت قيق الكتاب

 1 12.31 12.31 2 م ي  ا ف ا  توقيا الكتاب

 1 12.41 14.41 1 األ  يل تسجيل الكتاب ف  الصا  ة

 خا طة توزيا العمل( 1) كل  قم 
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 المبحث الرابع
 موقع وتصميم المكتب

 :المقدمة
يع  موماوي ًختياا  موقاا المكتاب وتصاميمم الا اخل  ومناذ الخمساينات مان الموامايا ال ةيساية التا  

يتطااااو  و . ولاااااذا نجاااا  باااان مساااااحات مكتبياااة واسااااعة تصااااميم كااال مااااام ،تحظاااى باهتمااااام المصاااممين
 .(19)لذلكًخذت المساحات المكتبية تتري  تبعا  ف  العمل المكتب   اتااالتكنلوجيا واستخ ام

ل األمااو  تناااو ة فاا  المنظمااة والتاا  تيااتم اختيااا  موقااا المكتااب فاا  مااوا اإلمكانيااات الما يااة المتااوف  و 
 : (20)التالية 

 .وموقعم المكان  ومالامتمالبناا  .1
 .التصميم ال اخل  المكان العمل .2
 .الظ ول الطبيعية للعمل .3
 .المع ات واع ت .4
 :مالةمتمان  و كالبناا وموقعم الم .1
اخاتالل مملااا وياتم تح يا  و ًكاا  تبعاا  خاتالل ظ وفااا او المنظمة ن اطاتاا ف  موقا واحا      تما

 : المنظمة تبعا لعوامل م ي ة مناا مكان ممل
 .الق ب من الجاات الت  تخ ماا .1
 .ليةو م ى توف  الموا  األ .2
 .وساةل النقل المتاحة وخطوط ا تصال .3
 . م اكز توزيا الطاقة .4
 .ة سعة المكانةممال .1

                                  
(19)  Julius Punero , AA Aid and Martin Zelnir AiA, Asid Human Dimension and interior 

Space, whitney Lib rary of Design. Animprint of watsen-Guptill pupl, new York: P, 170.  

 .44حلم  كامل، مص   سابق، ل( 20)
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فاا  او اااا لويتحاا   تبعااا  لااذلك مكااان المكتااب بامتبااا   جاازاا  ماان المنظمااة فاا  المواقااا المختلفااة التابعااة 
قاا  او  .يقتماا  العماال اتبااي الم كزيااة فا  تقاا يم الخا مات المطلوبااةفقا  . م كزهاا وحسااب طبيعاة العماال

وبااذا يا تبط مكانام  ،وف وماااتقتم  طبيعة العمل وجو  الخ مة المكتبية ف  مختلل اقسام المنظماة 
يقساام اإلنتاااج وهكااذا ومناا  اختيااا   ا تباطااا  مبا اا ا بكاال ماان ًقساااماا كا تباطاام يقساام الحسااابات ًوخاا 

امات العوامل الت  من  أناا ان تؤا  تأاي ا  ايجابيا  ملاى كفاااة العمال وسااولة موقا المكتب يجب م  
 .انسيابم

 :التصميم الداخلي لمكان العمل .2
ولممان نجا  األممال  ب  مان القياام بالتصاميم الا اخلى للمكتاب مان خاالل امتماا  األسا  العلمياة 

لمااوظفين واألااااص واع ت  اخاال كاال الصااحيحة فاا  توماايح مواقااا اإل ا ات المختلفااة وتح ياا  ًماااكن ا
 . إ ا ة

 :لعمللالطبيعية  الظروف .3
 .كالعنايااة بالنظافااة واإلمااااة والتاويااة ،ةيااة التاا  يااؤ ي فيااا الموظاال العماال  اساة ظاا ول العماال البي

ح يا  إمافة إلى تح ي  اع ت المكتبية الممكن اساتخ اماا باا ل تحقياق ال قاة والسا مة فا  األ اا وت
 .المناسبة ف  المكتبًماكناا 

 :المعدات واآللت .4
 ،يااؤ ي إلااى التقلياال ماان نفقااات العماالتسااتخ م لزيااا ة اإلنتاااج وتحقيااق ال قااة والساا مة فاا  األ اا ممااا 

لمعا ات ويتطلب ذلك قياام اإل ا ة بتح يا  ناوي وحجام المعا ات واع ت المناسابة وي اماى منا  اختياا  ا
 : (21)واع ت ا زمة ما يأت 

 .تخ ام والت  يبساولة ا س -
 .قيمة اع ت ونفقات استخ اماا -
 .لموظفين الذين يسترن  من خ ماتامية التص ل ما اكيف -
 . الذي يستخ م ف  جاات مختلفة تفميل النمط الواح  -

                                  
 .49  كامل، مص   سابق، ل حلم( 21)
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 : تتم   اسة تصميم المكتب  ب  من ولك 
 .  اسة ت تيب مكان العمل الحال  .1
 .المتبعةين واإلج ااات ال وتينية مع فة ممل العامل .2
 .توميح خطوط الح كة ال ةيسية .3
 .تح ي  حاجات العاملين والمع ات .4
 تح ي  المسافات الت  تحتاجاا كل إ ا ة .1

 :اهداف تصميم المكتب
 :يا ل التصميم السليم للمكتب الى

ساولة انسياب العمال مان مكاان الاى اخا  ومان موظال  خا  واختصاا  الوقات بماا ياؤمن انجااز  .1
 .وس يا وتقليل الجا ا ممال ب كل سليم 

مناسااب للعماال يكفاال زيااا ة إنتاجيااة العاااملين ماان خااالل تااوفي  المسااتلزمات الماا و ية  وخلااق جاا .2
 . ي هاوالت فةة واإلمااة الصحيحة والا وا و كالتاوية 

 ،ا  ا اتامااكن العااملين وكاذلك ت تياب مواقاا تسلسل العمل ف  اتجا  واح  ويتطلب ذلاك ت تياب  .3
تقليال إلاى  وهاذا ياؤ ي بالتاال . ة كمامان ساي  العمال ب اكل متسلسالالت  ت بطاا مالقات ملى واح 

 اق مان و ل ا نقاة فا   لياة الح يااا اةللوساوتقليل م   العاملين من خالل استخ ام  لاخطوط ا تص
 .العمل المختلفةكما يسال مملية اإل  ال ملى وح ات  ،موقا ألخ 

 .ابعةتوالم ساولة اإل  ال .4
لقا  تتريا   ،كتابم امااة الم وناة فا  تصاميم الميا ة مان خاالل مترال مالجاة ظ ول العامو  ساولة .1

ة ناالم و ف .ةنات معيوحا ااو تقلايل ما   العااملين او زياا ة  حجم المنظمة مما يسات م او ظ ول العمل 
يساااال مملياااة  المتنقلاااة مااااال طااااقواالًن اساااتخ ام  ،مكانياااة الترييااا  فااا  تصااااميم المكتااابفااا  ا تماااالت

 .تحويلاا من  الحاجة
 .المتصل بالمنظمةإمطاا صو   طيبم للجماو   .1
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 :مبادئ تصميم المكتب
فااا  او  بتااامكن المباااا س العاماااة التصاااميم الااا اخل  للمكتاااب والتااا   بااا  مااان م اماتااااا فااا  تصاااميم المااا

 :(22)يأت ما ة النظ  ف  موقا المكتب وتصميمم بما حا ت ا
قيق العماال فاا  خااط مسااتقيم  ون الحاجااة    وتاابال ااكل الااذي يساامح بساايص والمعاا ات ت تيااب األاااا .1

 .السي  ف  خط متع جاو إلى العو ة للو اا 
  .وما السجالت وال واليب واع ت والمع ات المكتبية بالق ب من مستخ مياا .2
ألقسااام ذات العالقااة ببعماااا متقا بااة وتجميااا المااوظفين الااذين يسااتخ مون نفاا  ااو ومااا األفاا ا   .3

 .المع ات ف  مكان  خ 
 .ت تيب المكان بحيص يسال للم ي  اإل  ال ملى العمل .4
وما األقسام المتعلقة باالجماو  فا  مكاان ق ياب الاى الما خل ليساال الوصاول اليااا  ون ازمااج  .1

 .األقسام األخ ى
 .وما األقسام الت  يكون من طبيعة مملاا اح اص موماا ف  مكان بعي  .1
 .ل افمل استرالل وبما يسمح بالتوسا مستقال  استرالل مساحة مكان العم .9
التقليل من تخصيل مكاتب خاصاة لالفا ا  والتاكا  مان وجاو  الما و ة الاى ذلاك قبال اساتخ اماا  .1

 .وم م التوسا فياا
 .تزوي  المكاتب بأجازة لالتصال المناسبة .7

 :تصميمهاو حالت إعادة النظر في موقع المكتب 
حصاول متريا ات او فا  موقعام تبعاا لوجاو  حاجاة معيناة او لمكتاب تتم مملية إما ة النظ  ف  تصاميم ا

 :ظ ول معينة مناااو 
 .تقليل م   العاملين ف  المكتباو تقليصيم نتيجة إمافة موظفين ج   او توسيا العمل  .1
تري  فا  او ا خال مكننة ح ياة ف  العمل مما يت تب ملى ذلك تريي  ف  توزيا مساحات المكتب  .2

 .ذلك  ي او ًسلوب ممل المكتب 

                                  
 .41حلم  كامل، مص   سابق، ل( 22)
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بسابب ترييا  فا  او م م ج وى التصميم المعمول بم بسبب وجو  بطئ ف  انجاز بعف ا مماال  .3
 .إج ااات العمل المعتم ة

 .تريي  موقا المكتب الجر اف او انتقال المنظمة الى مبنى اخ   .4
الحاجاااة الاااى تحساااين ظااا ول المكتاااب الجمالياااة للحصاااول ملاااى ظااا ول افمااال تساااام  فااا   فاااا  .1

 .إنتاجية العاملين
  اسات وجما معلومات ليتم ف   ومن  حصول الحاجة  ما ة النظ  يتم   اسة الوما الحال  واج اا

 .المكان المناسب وتنفيذ او اا اختيا  التصميم ةمو 

 :ترتيب المكتب
ًساااالوب المكاتااااب المفتوحااااة ًوساااالوب المكاتااااب : تعتماااا  المنظمااااات فاااا  ت تيااااب مكاناااااا اساااالوبين همااااا

ا ساالوبين مزايااا  وميوباام حيااص يااتم فاا  مااوةاا تح ياا  األساالوب المناسااب ولكاال ماان هااذين . الخاصااة
 :للمنظمة ونو   فيما يل  مفاوم كل من هذين ا سلوبين ومزايا وميوب كل مناما

 :المكاتب المفتوحة
تاااتم بموجاااب هاااذا األسااالوب حصااا  معظااام إ ا ات الساااكنية فااا  مكاااان واحااا  و  يفصااال بيااانام جااا  ان 

ز متح كااة اجباسااتخ ام حااو او ساااحات خاليااة تاا ك مب ا  ا ات ماان بعماااا حااواجز ماليااة ويااتم فصاالاو 
 :التاليةايا حقق هذا األسلوب المز وي. قليلة ا  تفاي

 . قتصا  ف  الحيز المكان ا .1
 . هم ف  مكان واح  وبا  ال الم ي ساولة اإل  ال ملى العاملين لوجو  .2
 .ساولة اتصال العاملين ما بعمام .3

 :عيوب هذا األسلوب
 .موماا نتيجة استخ ام اع ت واللوازم المكتبية من قبل العاملين حصول .1
التااا  او بحاااق ا ساااتقاللية المطلوباااة فااا  العمااال خاصاااة بالنسااابة لألمماااال التااا  تتطلاااب السااا ية    .2

 .تتطلب وجو  زوا  وم اجعين
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 :الخاصة المكاتب

ويلجاا  ،مان اعخا ينلعاملين ليعمل كل منام ف  مكتب منفصل بعيا ا صل لالت  تخ وه  المكاتب 
حيص تتطلب بعف األممال اساتخ ام مكاتاب خاصاة  ،ام هذ  المكاتب بسبب طبيعة العملإلى استخ 

تفاصايلاا منا ما تخصال للقااةمين قا  تتطلاب السا ية وما م اطاالي ا خا ين ملاى او يتم فيااا إنجازهاا 
 .باذ  األممال مكاتب خاصة

 :اعتية سو امسالخاصة إ  ًن لاا الوبال  م من المزايا الت  تحققاا المكاتب 
 . ملين فياا من قبل الم  فين مليااصعوبة اإل  ال ملى العا .1
 .تتطلب مساحات واسعة .2
 . ؤ ي إلى زيا ة التكاليل اإل ا يةت .3

 :تأثيث المكتب
ملاى ساي  و   يخفى ملينا بان المظا  الخا ج  للمكتب لم ًهمية كبي ة ملى الحالة النفسية العااملين 

آ ت ومعاا ات و   ب باألااااص المطلااوب ماان مكاتااب وك اساالااذا يعتباا  تجايااز المكتاا .ب ااكل جياا  العماال
نجاااز مملاااا  لتم اايمة  ي هااا ماان اللااوازم الماا و ية والملحااوخاازاةن مختلفااة للحفااظ و   ااؤون المنظمااة واه

 .بال كل المطلوب
باا و   يااؤا  ملااى     ملااى معنويااات العاااملين وهااذااو لمكتااب لاام تااأاي  كبياا  ًن حساان اختيااا  األااااص ل

كفااااة العماال وزيااا ة اإلنتاجيااة فاألااااص الاا  ي قاا  يولاا    و  فعاال  ياا  م مااية ملااى نفسااية العاااملين 
كبيا  ملااى زوا   وبالتاال  ملااى كفاااتام اإلنتاجيااة واانياا  فاا ن األاااص الجياا  واألنياق ببساااطتم لام تااأاي 

ااااا وال  باااة فااا  التعامااال ومااان ًهااام األ اااخال الاااذين يتعااااملون معااااا ويااا فعام الاااى احت اماو المنظماااة 
ال اا وط الواجااب م اماتاااا مناا  اختيااا  األااااص ا ناقااة والبساااطة وانسااجام ا لااوان كمااا يجااب ًن يكااون 

وان الاا ةاة ا ة األلاوا اااص وتفمال ما ًلاوان صاب  الحااةط ماا لاون الساتاة : هناك تناسق فا  األلاوان
الصاوي ويعطا  الا لا  لليقلا ماية بالساجا  ب البصا  كاذلك ترطياة ا   تنعاالت  ت يح األمصاب و 

 .الالزم
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ًن   ا ف واحا  وكماا يجابفمل ان تكون صنامة األااص جي ة وب كل يصلح استعمالم ألكا  مان ي
 .يبتع  من التعقي  ف  الصنا ليسال تنظيفم ونقلم من مكان إلى آخ 

كااان ت تيبااااا يم مواصااافات نموذجياااة مالمياااةوفااا  الوقااات الحامااا  ًكااا ت ال  اساااات مااا و ة اساااتعمال 
 .(23) (1-9)العاملين انظ   كل حجم المكتب وم    بأ كال مختلفة وف  موا

المطلوب  فاألااصالعمل  طبيعةحسب ت نومية األااص المستخ م ف  األقسام وال عب المختلفة و و افتت 
لبقياة الم افاق المختلفاة فا   ي  وهكاذا بالنسابةلر فاة الساك ت ل ةي  ال اة ة يختلل من ا اااص المطلاوب

العليااا يختلاال قلاايال  ماان األااااص   ا اتلوظاااةل فاا  ا فماااال األااااص الااذي يسااتخ م ل .حاا ةالاا اة ة الوا
  .طلوب اإل ا ات المستويات السفلىالم

خاصة إذا كان  تنميط ا ااصاو توحي   وب الت كيز ملياا من  التأايص هة الت  يجساسيومن الماام األ
 . كا  من  خل ف  مستوى إ ا ي واح اح ة مع ة ألف    فة و 

ان توحياا  األااااص لاام تااأاي  كبياا  ملااى نفسااية العاااملين ألسااباب كاياا ة مناااا ًناام يتاا ك ًااا  طيااب مناا  
كمااا . إ ا ي واحاا  فاا   وآخاا  خاصااة إذا كانااا فاا  مسااتوى األفاا ا  فيمااا بياانام و  يخلااق ًي تمييااز بااين

تنماايط ًااااص م تميااز بالوقاات ذاتااو  ، تيااب الجياا  والااذوق ال فياااملااى التيماايل ملااى الر فااة منظاا ا  ياا ل 
بساا مة  ون الحاجااة بساااولة و  سااؤولفتسااام  الم اجااا ماان مع فااة الم ،الم ؤوسااين ال ااعبة ماان  ةااي 

 .لر ف متابعة معاملتملالستفسا  منم من بقية العاملين 
ج ي  ألن   اا  إمافة اااصمن  او قات من  التصليح ومن الناحية ا قتصا ية تسام  ف  تخفيف النف

وهاذ  با و ها تحتااج إلاى  مختلفاة الت  تحتااج إلاى ً اماة ًو وات احتياطياةاو كميات مختلفة من األااص 
ل الماوا  الالزماة لااا او كانت من ناوي واحا  فا ن باإلمكاان الحصاول تخفايف مان  وبينما ل ،كلفة ًكب 

 .ايما   األ وات ا حتياطية تصبح متوف ة وباقل نفقةو 

  

                                  
(23)  KathLeen M, Trotman. Modren Secretarial procedure, Second, P.35. 
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 :للمكاتباألثاث األساسي 
 :المكتب .1

ب ماا ة مات العمال تقما  فيااا فا ن ذلاك يتطلابامتبا   قام ة ن اط العاملين وح كتام ًون معظام ساا
 : حيصمناية خاصة من  اختيا  نومية وحجم المكتب من 

 .(الحاسبة او ة للال) ا  تفاي والحجم وتكيفم  ستعما ت معينة كا متبا ات العلمية والوظيفية  .1
امتبااا ات الم كااز اإل ا يااة خاصااة بالنساابة لل ؤساااا والماا ي ين حيااص يعتباا ون واجاااة المنظمااة فاا   .2

 .استقبال الجماو 
فا  العمال حياص إن وماا الموظال  يجب ًن يكون ب كل يالةم ا ساتعمال الما يحان ا تفاي المكتب 

 .سامات مملم للتعب خالوب ون ًن ي ع  با ي ة ف  ً اا مملم بال كل المطلوبلم مالقة كب
العماال ماان  السااعة بحيااص يسااتومب كافااة مسااتلزمات ًمااا سااطح المكتااب فيجااب ًن يكااون فاا    جااة ماان

 اق و ي ها ولكن من ناحية ًخ ى يجب ًن   يكون ب  جة واسعة يصعب ملى الموظال ًن يصال او 
ومليام فممكان اختياا  قياساات تعتبا  ماالياة لحجام  . مة وبا ون جاا  والقياام مان مكتبامإلى حاجتام بسا

 ق م (  ۲) وم مم  طو ( م  1.1 – م۰.۲) م ق (  1 - 4) كان يكون سطحم حوال  المكتب 
 ) و ( قاااا م ۲) ا تفاماااام (  م1.91) انجااااات ( 1)و

 

 
ال احااااة مناااا  اسااااتخ امم ليااااوف  ( م1.924( ) 

المكاتاب الصاري ة تاوف   نهاذا و  يخفا  ا .( ۸) ًنظ  ال اكل  قام  (24)خالل سامات العمل الطويلة 
وتستحسان ًن تكاون  (البالساتك)  جلاسطح المكتب من النوي الذي   يعك  ويفمل ما ة استعمال ال
 .ًح ى ج ا اتم ملى األقل مزو ة بمفتا  لحفظ المعلومات المامة

تفا ة مناااا مناا  فا  بعااف األحيااان يكاون للمكتااب جاااة جانبياة يقاال ا تفاماااا مان ا تفاااي المكتااب ا سا
مبين بال اكل و ها باإلنكليزياة كماا( L) استعمال بعف األجازة ويوصل هذا النوي من المكاتاب بحا ل

لااة ًممالاام اليوميااة األخاا ى ايمااا إلااى األممااال الكتابيااة او الااذي يسااام  الموظاال فاا  مز (  ۰۱)  قاام 
لمنما ة مان  ياا  ًن جزةاا  ا بمجا   تا وي  ك ساايم المتحا ك باين ،خالاا ...اساتعمال الحاساباو كاالطبا 

 .م لحفظ الق طاسية و ي هامكح ا ات متحوي هذ  المنام  ًيما  ملى ج .يت ك مكانم

                                  
(24)  G. Mills & Ostandling ford. Organization metnod. Six ed. 1978, P.263. 
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 (7) كل  قم 

 مكتب نموذج 
 

 
 

 (11)شكل رقم 

 (L)منضدة على شكل 
 

 :الكراسي. 2
ًنم الجازا المكمال للمكاتاب والمساام  ملاى ً اا األمماال والاذي يتوقال مليام  اعو  الموظال بال احاة 

يقلااال العنااااا الاااذي  اااع  بااام الفااا   مااان جااا اا جلوسااام لساااامات العمااال  ووالاااتمكن مااان األ اا الجيااا  فاااا
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وهناااك مالقااة ايجابيااة بااين الك اساا  . الطويلااة إذا صاانا بمواصاافات صااحية مناساابة والعكاا  بااالعك 
 .يومح ًنواي مختلفة مناا(  ۰۰) ال كل  قم : ومستوى المكتب لتأ ية العمل

 
 (11) كل  قم 

 ًنواي مختلفة من الك اس 
 

ان الك اسااا  المساااتعملة فااا  المكاتاااب يجاااب ًن تكاااون مالةماااة لرااا ف اساااتعمالاا مااان حياااص ا  تفااااي 
ماال  فالك اس  المستخ مة مان قبال كاتاب الطابعاة والساك تي  يجاب ًن تكاون با تفااي  .والسعة وال كل

ًن تكون الك اس  متح كة لتسال  معين وب ون مسان  جانبية وان يكون مسن  الظا  قاةما  كما يفمل
لااذلك يجااب ان يكااون للك اساا  لولااب ممكاان بواسااطتم  ،ا مملاامملياام الح كااة فاا  اتجاهااات مختلفااة ًانااا

لااذا يفماال ماا م تريياا  الك اساا  بصااو ة مسااتم ة بااين  .تنظاايم ا تفاماام حسااب   بااة الفاا   فاا  الجلااو 
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كون لااا خمساة ً جال با    مان ً بعاة كذلك ي ام  ف  صنامة الك اس  المتح كة ان ي .األف ا  ًنفسام
 .(25)السجا او ذات مجالت تسال ح كتم ليكون امتن واابت و  يؤا  ملى األ مية البالستيكية 

ساال الجاال  وماعاا ولااا مساان  جانبياة مازو ة بعاتالت تًما ك اس  الم  اا فيجاب ًن تكاون م يحاة 
 .مختلفة كما يجب ًن يكون قوية واابتةف  ا تجاهات ال

وتفماال الك اساا  المسااتخ مة مااا اع ت المكتبيااة المختلفااة باا ون مسااان  ًمااا ك اساا   اا ل ا نتظااا  
ًماااا الك اسااا  المساااتخ مة فااا  المناسااابات  .مالةماااة لساااعة الرااا لو وا ساااتقبال فتكاااون م يحاااة وبسااايطة 
يمكن تخزيناا ف  ًقل حيز المؤتم ات فيجب ًن تصنا ب كل بحيص الخاصة كالمحام ات والن وات و 

 .(26)ممكن
 المناضد .3

المناماااا  المسااااتخ مة فاااا  صااااا ت ا جتماااااي والمااااؤتم ات بساااايطة ومت اااااباة ويااااتم  يفماااال ان تكااااون
ومعاا وت تيباا بال كل الذي يناسب استخ اماا ف  مناسبات مختلفة تتوقل ملى سعة المكاان وما   

 .(27)األ خال المجتمعين

 الخزانات والرموز المكتبية .4

قابلااة للترياا  ويفماال الاابتااة او يستحساان ًن تكااون الخزانااات المكتبيااة ذات ًقفااال وماازو ة ب فااول اابتااة 
حيص تكون مملية ًكا  ف  ا ستخ امات المختلفة اما الخزانات المستخ مة الحفظ الق طاساية فيفمال 

 ام  فااول اسااتخويمكاان  ،ًن تكااون مقساامة ب ااكل يناسااب حفااظ المسااتلزمات المكتبيااة باا    ماان ال فااول
 .(28)إمافية ب ون خزانات

                                  
(25) Ibid , p. 267 
(26) Kathleeni M , Trotran , OP - Cit. P. 36 
(27) Kathleeni M , Trotran , OP - Cit , P. 36 
(28) Kathleen M , Trotnian , OP - Cit. P. 36 
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مكتاااب مااان المكاتاااب مااان بعاااف قطاااا األ وات والمعااا ات المساااتعملة لعملياااات الحفاااظ  و  يكاااا  يخلااا
 اق والمسااتن ات وتساامى و هناااك ًنااواي كبياا ة مناااا  واليااب لااأل .والتخاازين للمعلومااات والبيانااات المامااة

ومنااا ماا  ،والمخطوطات الكبي ة كالمجل ات والج اة الً سية ًوخ ى األفقية الت  تستعمل للخ اةط ماال 
 .م  الح يق ًوخ  للسجالت والفات  و ي ها وه

 .المالةمة للعمل والحجم المناسب لمساحة المكتب يجب ًن ي ام  من  اقتناا النومية

 : (29)المظهر الخارجي للمكتب

ات األخاا ى التاا  يااوالك اساا  وبعااف الحاج ب مااا ة كمااا ذك نااا سااابقا ماان المكاتاابالكتاا صتكااون ًااااي
 .ظل ف  اممالم اليومية المختلفةتسام  المو 

اكا  الموظفين ينفذون ًممالام ملاى مكاتاب امتيا ياة وبعماام يحتااج بعاف األجاازة التا  تساتوجب 
وجااو  مناماا  خاصااة باااا كالمناماا  الجانبيااة ذات ا  تفاااي الماانخفف ا متيااا ي  سااتعمالاا ألجااازة 

 .الخ...الحاسباتاو  الطابعة

 :بنظ  ا متبا  االص نقاط  ةيسية تح ي  مكان العمل يجب ًن يؤخذ من 

 .التوسيا الزمن  ألممال المكتب .1
 . األجازة الم و ية والالزمة للعمل .2
الااخ ...والم اجااا صااا   والااوا   والق طاسااية المطلوبااةلباألممااال اليوميااة كالب ياا  ا لالخاازين الخااا .3

 .لالزموذلك لتح ي  المجال ا

                                  
(29)  G. Mills & O.Standing ford , Ofice Orlnization and Tetlied , six cal , 1978 , F , & 

Mills 80 , Standing 863. 
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 ون  باين الماواطنينل المعاامالت و امن  تابيت مكان المنام  يجب ًن ي كز ملى طبيعة العمل وتا 
 المعاملااة بياانام باإلنكليزيااة ليسااال انتقااال (Z) ًي مناااا وذلااك بت تيااب المناماا  ملااى  ااكل حاا ل

المكاتاااب ذات  ياااصكاااذلك يفمااال فااا  تأا .ة إذا كاااان هنااااك فااا  المكتاااب الواحااا  مجااااميا ممااالصاااخا
 :بمظا   ةق مناا ،الت  تسام  ملى إظاا  المكتبالتأكي  ملى بعف النقاط  ،المساحات الصري ة

 .يجب ان تكون مساحة المكتب كافية  حتواا قطا األااص واألجازة الالزمة .1
م لتأمين استعمالاا بح ياة جاا الموظل بصو ة مستم ة ق يبة منجو  األجازة والمع ات الت  يحتاو  .2

 .تامة وبأقل جا 
الموظاال مكتباام بحيااص يسااتطيا مالحظااة ًممالاام المنجاازة والرياا  منجاازة ماان نظاا ة ساا يعة  ي تااب .3

 ( ۰۲) مبين ف  المخطط  قم  وكما ه .تسام   ملى م م نسيان ًي مناا

اممال منجزة 
 (خا جية)

 م اجااو سجالت  ق طاسية
اممال  ي  منجزة 

 ( اخلة)

 لوازم اخ ى
استما ات لت وين 

 المعلومات
استما ات لق ااة 

 معلومات
 تلفون

خااازاةن مختلفاااة لحفاااظ الق طاساااية وا ساااتما ات والمعااا ات او تايةاااة األمااااكن الالزماااة مااان جااا ا ات  .4
الصاااري ة وخاصاااية الماماااة منااااا التااا  قااا  يساااتوجب حفظااااا فااا  خااازاةن ح ي ياااة للمحافظاااة مليااااا مااان 

 .الح يق والس قة قبل العمل وبع  
المناما  او ت تيب المنام  وحفظ الق طاسية واللوازم األح ى من  انتااا ال وام وم م ت ك المكاتب  .1

 . اق ليسال مملية تنظيفاا بع  انتااا سامات العملو مبعا ة األ
كاذلك  .تؤك  م ة اانية بأن اختيا  األااص يتوقل ملى طبيعة العمل ووما المكان المخصال للعمال

يؤخذ بنظ  ا متبا  المنافذ  ،   او م ت تيباا ملى الو ق ب آن ي سالمع ة للمكت يفمل قبل تنظيم الر فة
مااوظفين لاا بااين الو املينااا ًن نفكاا  بح كااة المعلومااات وتاا .  اابابيكاو  ة فاا  الر فااة ماان ًبااواب الموجااو 

كاذلك تا ك ف ا اات مناسابة باين المكاتاب لتساال ح كاة ما و  الما اجعين . ًوخذ ً ي الموظفين ًنفسام
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كااذلك تا ك مساااحات  .وجا تاو ًقاا ام المما ات الجانبيااة (  ۱) وًقا ام كمماا   ةيسا  (  4)   بااين و اتتا  
 . (30) ى الت  ق  يحتاجاا العمل اليوم المع ات األخاو كافية للخزانات 

يعمل ملاى تطبياق ذلاك كاامال ماا  .بع  التأك  مما سبق والقنامة الكافية بمظا  الر فة الالةق للعمل 
الصاااح  المالةااام للموظااال للقياااام  والكافياااة والتاوياااة الم يحاااة لتساااام  ملاااى تاااوفي  الجاااتاااوفي  اإلناااا ة 

 .بأممالم ملى ًحسن وجم
 :اجب توف ها ف  التأايص الجي  وه مما تق م تستطيا ًن نح   ال  وط الو 

مالامااة قطااا األااااص ماان حيااص الحجاام والمساااحة التاا  ت اارلاا مااا المساااحة المتااوف ة فاا  المكتااب  .1
 .األف ا  المت   ين ملى المكتباو ا  ملى ح كة العاملين بحيص   تؤ 

م امااااة التوحيااا  فااا  قطاااا األاااااص المساااتخ مة ملاااى  ااااكلة توحيااا  المكاتاااب والمنامااا  والك اسااا   .2
 .ااص المتناقصة ف  المكتب الواح  ي ها حتى نتجنب فومى قطا األو 
 .وظيفتاا ملى الوجم األكمل ل وتأكي  ً اا قطا األااصو وما النواح  الوظيفية ف  ا متبا  ا  .3
  .المنظمة لقماا بعف األممالمناسبة قطا األااص الع   العاملين واألف ا  الذين يت   ون ملى  .4
لى ال احة النفساية و استخ ام ًلوان منسجمة ومتجانسة لقطا األااص حتى يميل للمكتب لونا  ي م .1 اه

 .والا وا
 .ح يكاا من اماكناايسال نقلاا وتاستخ ام قطا األااص الخفيفة الت   .1
 .  مم  معين لقطا األااص وتج ي هاتح ي .9
 .ا متبا  وكذلك اإلنا ة الكافية بنظ ( التب ي  والت فةة ) ًخذ التكييل  .1

  

                                  
(30)  Ibid , p. 268 
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 المبحث الخامس
 التصال في المكتب

 ،ال المتكاا  ة والمسااتم ة والمتجاا  ةيعاا  العماال اإل ا ي فاا  حقيقتاام بسلساالة متصاالة ماان ممليااات ا تصاا
وكذلك توجيم تص فات وجاو   ،نتاةج يتم الحصول ملى Communicationومن خالل ا تصا ت 

ا تجاا  الاذي يحقاق األها ال الم جاوة وتحفياز وت اجيا العااملين لتحساين ً اةاام وزياا ة  والعاملين نحا
 .كفااتام

معلوماات ول ملاى الوظاةفام التخصصاية المتمالاة فا  الحصا يستخ م المكتب ا تصاا ت فا  مما ساة
 .وتزوي  اإل ا ات المختلفة بالبيانات المطلوبة

  .(31)اخ  ا تصال بأنم مملية تبا ل المعلومات واألفكا  من  خل إلى Scottوق  م ل 
  :(32)تستخ م ف  ممليات ا تصال الوح ات واألقسام التالية

 :بالنقل الما ي لالتصا ت مال ةخصصمت ت احو  : او 
 .الب الة .1
 .(التلك  )قسم المب قة  .2
 . عبة الطابعة .3
لاى الم ...السعاة وهم يقومون بنقل الوساةل والتقا ي  والن  ات .4 باين العااملين فا  او ن ااة الاخ مان واه

 . المن أة
 :واعداد التقارير مثل بياناتمعلومات والمتخصصة بتسجيل ال وحدات: ثانياا 
 .ًقسام الحسابات .1
 .ًقسام اإلحصاا .2
 :Raw informationلية و المعلومات األما تخصصة بجم ح اتو  :ا  االا

                                  
(31)  WiLLan, Scott. Organization Theory, 7thad. Irwin ine. P. 152. 

المكتبااة  - ااانم فنجااان موساا ، اساااليب ا تصااال بااين اإل ا ة والقااوى العاملااة،   اسااة فاا  الم اااكل والمعالجااان  (32)
 .33، ل۰۸۹۹المعا  الع ب  للاقافة العمالية وبحوص العمل، بر ا ،  ،( ۰۹) العمالية 
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 .خا ج المنظمةالحصول ملى المعلومات من  اخل و  حيص تتولى هذ  الوح ات
 .وحدات متخصصة باعداد البحوث والدراسات الالزمة لتخاذ القرارات واعداد الخطط: رابعاا 

 .وتوضيح سياسات واهداف المنظمة Interpretationوحدات متخصصة بتغير : خامساا 
مثاال اقسااام  Retention of informationوحاادات متخصصااة بحفااظ المعلومااات : سادساااا 

 .واقسام األرشيف Filesالضابير 

 :وسائل التصال 
ويقااا  ،تسااتخ م أل اا اف ا تصااال وساااةل مختلفااة يااتم ماان خاللاااا تبااا ل المعلومااات وا  اا واألفكااا 

ملااى ماااتق اإل ا ة اختيااا  الوساايلة المناساابة التاا  تساااهم بكفااااة وفعاليااة فاا  نقاال وتبااا ل المعلومااات 
 (.33)بالكمية والنومية والوقت المناسب ومن الوساةل المستخ مة ف  العمل المكتب 

 .ًوجازة التسجيل الصوتية والصو ية ،ال كتافون ،كالمقا ت األجتمامات: الوساةل ال فاية  .1
 .كالمذك ات وال ساةل والتقا ي  والتلك  والب قيات: الوساةل التح ي ية  .2
 ،والسااااكوت مالياااا  والاااا ا  وح كااااات العيااااون والوجااااحااااااات وا يمااااااات بيكاأل: الوساااااةل ال مزيااااة  .3

وجميعاااا تحماال معااان  ويتحاا   المعنااى المقصااو  مناااا فاا  الرالااب حسااب الموقاال الااذي تمااا   فياام 
  . ساةل ا تصال األخ ىاو  ي  الف   التعبي  منم ب ون استخ ام الكلمات وتعب  هذ  الح كات مما ي

 :العوامل التي تحدد وسيلة التصال
 .(34)ا  األسلوب الذي يتم فيم ا تصالعب العوامل التالية  و ا  ماما  ف  اختيتل
 .مة ف  ايصال المعلومات والبياناتس مة الوسيلة المستخ  .1
 .تكاليل ا تصال .2
 .الذي توجم اليم ال سالةالجماو   .3
 .اإلمكانات الما ية للمنظمة .4
 .حات ًخ ى من  سالة الموجاة اليامق ا  حاجة المتصل بام إلى توميم .1

                                  
 .۰۸۹، ل ۰۸۹۹ملى السلم ، اإل ا ة المعاص ة، مكتبة   يب، القاه ة، ( 33)
 ..۱۸، ل ۰۸۸۸محمو  فام  العط وزي، العالقات اإل ا ية ف  المؤسسات وال  كات، القاه ة، مالم الكتب، ( 34)
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 :استخ ام التقا ي  كوسيلة من  ساةل ا تصال ف  العمل المكتب 
ال خصية   تصا تل ًمن وساةل ا تصال حيص ًناا حلت محهامة وسيلة  Reportsتع  التقا ي  

 هااا وساايلة هامااة ميااة التقااا ي  بامتباوتااز ا  ًه. (35)التاا  ًصاابحت مسااتحيلة بعاا  كباا  حجاام المنظمااات
مان خاالل ماا تاوف   مان معلوماات وحقااةق تعين اإل ا ة ف  متابعة ماا يجا ي مان الن ااطات وفعالياات 

م اااكل ومعوقااات قاا  تحماال او العماال  يااات  ماان وجاااات نظاا  مختلفااة بمجو ألممااال المتعلقااة بنتاااةج ا
الجاة الم ااكل التا  تحصال فا  الق ا ات السالمة وف  مع تخاذاة ف  وحلول مقت حة فا  تسام  األ ا  

ظااا ل او ظااااه ة او م اااكلة او تعااا ل التقاااا ي  بأنااااا مااا ف تحليلااا  للحقااااةق المتعلقاااة بموماااوي  .العمااال
صااال اليااااا بالبحاااص معاااين بط يقاااة مبساااطة معناااى ا فت اماااات التااا  تاااتالام ماااا النتااااةج التااا  تااام التو 

 . (36)والتحليل
من اإل ا ة بالبيانااات والمعلومااات منااا ياا و  ماان مماال ويسااام  و ًن الااا ل ال ةيساا  ماان النقااا  باا  هاا

 .(37)ًيما  ملى
ل المعلومااات والبيانااات لاا  ا ة لكا  تسااتطيا تخطاايط سياسااتاا واتخااذ القاا ا ات ملااى ًسااا  يوصات .1

فعليااة تبااا ل  ، ا ة لااي  لاا ياا الوقاات المقابلااة العاااملينملماا  ماان واقااا البيانااات الفعليااة خاصااة ًون اإل
 .اع اا والمعلومات من ط يق التقا ي  يسام  ملى إنجاز األممال المطلوبة

 .تحقيق التنسيق بين اإل ا ات المختلفة وتوفي  الوقت والجا  والمال .2
النتيجة الفعلية من كال ح ي  تمكين اإل ا ة من متابعة و قابة األن طة المختلفة ونتاةج األممال وت .3

 . ن اط
ًن العمليات الخاصة باإلم ا  والتحمي  للتقا ي  تعمال ملاى  فاا الا و  المعنوياة وزياا ة إنتاجياة  .4

ساول  العاملين ألن ًم ا  التقاا ي  يتطلاب جماا معلوماات مان الن ااط وان مملياات التحليال والتفساي 

                                  
 .214ملى السلم ، مص   سابق، ل( 35)
 .11الج ي ة، القاه ة، ل محم  ط  مام  وآخ ون، السك تا ية المتخصصة،  ا  المطبومات ( 36)
 .214مل  السلم ، مص   نفسم، ل ( 37)
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ج ااات باإلمافة إلى تقوية ا تصال بين واما ة النظ  ف  بعف اإل ،تعك  إمكانيات تحسين األ اا
 .العاملين واإل ا ة

كماا تتوقال ملاى . يحكماا تتوقل كفااة التقا ي  ملى  قة صيا تاا وتبويباا والتسلسل المنطق  الذي
ماا ى تجنباااا للت ااتت وا سااتط ا  فاا  تفاصاايل اانويااة   فاةاا ة مناااا باال هاا  ملااى العكاا  ت ااكل هاا  ا 

فانااك مان يمايا وقتام فا  وماا تقاا ي   ،ت التقاا ي  ال اطط فا  اتجااهين اكالللوقت والمال ومان م
قباال توجاام لاام وتك يساااا فاا   مفصاالة   ماا و ة لاااا حااول مسااألة اانويااة ولااي  باإلمكااان ق ااتاااا ماان

وهنالك ملى العك  من يفمل ا تصال المبا   موماا  مان كتاباة  .األ  يل حتى اتالفاا بع  حين
ماااذك ات او  الحاااالتين يفتقااا  إلاااى الفعلياااة واألفمااال وماااا تقاااا ي  ملخصاااة وباااالطبا فااا ن كاااال. ا ي قاااالت

 . (38)ق ااتاااو وقت طويال  ف  ومعاا  تتممن األسا  و  تستر ق

 :انواع التقارير
فالتقاا ي  تقسام  ، ي  وباختالل الفت ة الت  ترطيااتختلل التقا ي  باختالل األه ال الت  تحققاا التقا

 : (39)إلى األنواي التالية
 .تقا ي   اخلية وخا جية .1
 .تقا ي  تح ي ية و فوية .2
 .تقا ي   و ية و ي   و ية .3
 .امالمية ،إ ا ية ،ًخبا ية ،مالية ،تقا ي  إحصاةية .4
 .و ي  موجاة ،تقا ي  موجاة .1
 .وتفصيلية ،تقا ي  ًجمالية .1
 .صفيةو  ،تقا ي  كمية .9
 .وتفسي ية ،تقا ي  تحليلية .1

                                  
مصاااطفى حجاااازي، ا تصاااال الفعاااال فااا  العالقاااات اإلنساااانية واإل ا ة،  ا  المالياااة، الم كاااز الع بااا  للتطاااوي  .  ( 38)

 .112، ل۰۸۹۲اإل ا ي، بي وت، 
 ۱۱۳مل  السلم ، مص   سابق، ( 39)
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 .وتقا ي  وح ة ،تقا ي  ن اط .7
 .قانونية ،تنفيذية ،است ا يةتقا ي   .11

 :العتبارات األساسية في اعداد التقارير
بال ها  مملياة تتطلاب ايصاال المعلوماات  ،آن كتابة التقا ي  ه  ليست مملية   ج معلومات فحساب

ب كل وامح و قيق وهذا يتطلب ًن يكون بي  التق يا  ملماا بأسا  كتاباة التقاا ي  لياتمكن مان إخ اجام 
 :(40)يأت ومن ا متبا ات الت  ت ام  ف  كتابة التق ي  ما ب كل وامح و قيق 

 :من حيث المحتويات: لا أو 
 .تح ي    جة التفصيل ف  كل موموي .1
 .ال قة ف  م ف الموموي .2

 :من حيث الشكل :ثانياا 
 .ا ستق ا  ملى ال كل والمممون .1
 .البساطة والجاذبية ف  الع ف .2
 .مستخ م  معلومات التق ي المالةمة للمستوى اإل ا ي وطبيعة األ خال  .3

 :من حيث التوقيت: ثالثاا 
 .التوقيت المالةم ف  م ف محتوياتمالس مة ف  اإلم ا  و  .1
 .تح ي   و ية كل تق ي  .2

 :مولمن حيث الش :رابعاا 
 .جم ن اط المنظمةاو ترطية كافة  .1
 .م ف الحقاةق األساسية وال املة  تخاذ الق ا  .2
 .يخيةتا  او مقا نة فعلية مستا فة  .3
 .تح ي  المسؤول من ا نح افات .4

 :التقرير الجيد صفات

                                  
 .211مل  السلم ، مص   نفسم، ( 40)
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 :ي  الذي تتوف  فيم الصفات اعتيةذلك التق  و ًن التق ي  الجي  ه
 . ًن يكون مممونة مستن ا ملى حقاةق ومعلومات واقعية .1
 .سل  وخال من األخطاا بأسلوبًن يكون مكتوبا  .2
 .مومويًن يكون مختص ا  و  يحوي ملى معلومات   مالقة لاا بال .3
 .تقطا  اب  ال ك من قبل المستقبل ًن يكتب بلرة وامحة .4

 :تخطيط هيكل التقرير
ب اكل تتفاق والمباا س األساساية لكتاباة التق يا  و يتكون التق ي  من هيكل ماام تناتظم مان خاللام فق اتام 

 :(41)ويتممن هيكل التق ي  من الفق ات اعتية
 .صفحة العنوان .1
 .صفحة اإله اا .2
 .ال ك  والتق ي  .3
 .فحة الفا ستص .4
 . المق مة .1
 . ممون التق يم .1
 .النتاةج وا ستنتاجات .9
 .التوصيات .1
 .الخاتمة .7
 .المالحق .11
 .لم اجاالمصا   وا .11
 :ة العنوانصفح .1

                                  
 .141، ل۰۸۹۳يا  محمو  ال حيم، فؤا  مب األمي ، تنظيم المكتب، ا( 41)
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وتخصال  ،مالقاة مبا ا ة بممامونة وذ Titleًن يكاون لام مناوان  ،من المتطلبات األساساية للتق يا 
ااة اسام معا  التق يا  وموقعام الاوظيف  والجتحتوى صفحة العنوان كاذلك ملاى  ولى لذلك و الصفحة األ

 المق م الياا ما تا يخ إم ا  
 
  :داءحة اإلهصف .2

لى بذلك وجاة نظ  او و وتمم مبا ات يعب  من خاللاا من تق يم جاو   الوا  ة ف  التق ي  إلى من ه
 .مع  التق ي 

 :صفحة الفهرست .3
 مااا  قاام صاافحاتاا ليسااال ملااى وتتماامن قاةمااة بمحتويااات التق ياا  م تبااة حسااب و  وهااا فاا  التق ياا 

 .القا ي ال جوي إلى مناا بساولة
 المقدمة .4

التاا   ماايا ال ةيسااية ياا  والموابيااان  وافااا اختبااا  مااا ة التق Introductoin ويااتم ماان خااالل المق مااة
وتقا يم ال اك  والتقا ي  للجااات   المعاواجاات   ستنتاجات والمقت حات والم اكل التهم ا او يتممناا 

 .ف  إخ اج التق ي الت  ساهمت 

 مضمون التقرير .5

ماوا  التق يا  ب المتعلقاة يمقما ة التق ي  وذلك باستع اف  لتتممن صميم   من الصفحات وتختل م
 .وا كب  من التق ي وتمال هذ  الفق ة الجزا األساس  . وا ستخ امات اإلحصاةية والعملية

 النتائج والستنتاجات .6

 .الحقاةق الت  تم التوصل الياا والمستن ة من ما تممنم التق ي  من محتوى وه 

 التوصيات .7



56 
 

اساتنتاجات يااتم اقتاا ا  ماا   مان التوصاايات تعااالج الم ااكلة و فا  مااوا مااا يااتم التوصال الياام ماان نتاااةج 
 .موموي التق ي 

 المالحق .8

ً ااكال تاام اسااتخ اماا فاا  التحلياال او خاا اةط او ل او التاا  تماام جاا  Appendixت فااق بااالتق ي  المالحااق 
 . للوصول إلى النتاةج وا ستنتاجات

 المصادر والمراجع  .9

  :يتممن   ج جميا المصا   والم اجا المستخ مة ف  إم ا  التق ي  وملى  كل ج ولت

 حسااااب األساااااليبوتسلساااال  ،نة الصاااا و ساااا ،جاااااة الن اااا  ،والم جااااا ،اساااام المصاااا   ،اساااام المؤلاااال
 . المصا   والم اجاتخ مة ف  تبويب المس

 مراحل اعداد التقارير

 : مملية إم ا  التق ي  الم و  بالم احل اعتية تتممن 

 .تح ي  الا ل .1
 .جما المعلومات .2
 .التحليل .3
 .كتابة التق ي  .4
 .  اسة التق ي  .1
 تحديد الهدف .1
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 وهاا  م حلااة تح ياا  مااا ينااوي معااا  التق ياا  الوصااول الياام ماان خااالل التق ياا  والااا ل ملااى نااومين ًمااا
 ياا  مساابباتاا وت ااخيل مناا ها  باا  ماان إ  اك الم ااكلة وتح ،و  م ااكلة يتطلااب ومااا حلااول لااااوجاا

 .األمو  الت  لاا مالقة مبا  ة باا

الوصاول إلاى ًفمال منا ما  با  مان التفكيا  فا  كيفياة  ،ق  يكون ها ل التق يا  تحقياق  اياة معيناةاو 
 جمع المعلومات .السبل لتحقيقاا

لالزمااااة والتاااا  تسااااام  فاااا  الوصااااول إلااااى حاااال الم ااااكلة وتحقيااااق الرايااااة لحصااااول ملااااى المعلومااااات اا
اليب المستخ مة ف  ويتم ذلك من مصا   متع  ة وباستخ ام ًساليب مختلفة ومن ًب ز األس ،المح  ة

 .جما المعلومات

جابااات ماان األ ااخال ذ Interviewتسااتخ م المقابلااة  :المقااابالت .1 وي للحصااول ملااى معلومااات واه
 .ا   وجاا لوجمالعالقة ب كل مب

للحصااول ملااى المعلومااات ماان خااالل  Questionnaireيااتم امتمااا  ط يقااة ا سااتفتاا : ا سااتفتاا .2
و  با  مان إما ا ها ب اكل يساال مملياة تبوياب المعلوماات . توزيا استما ة تمم مجمومة مان األساةلة

 .ة ف  تصميمااليب العلمية المع وفالت  سيتم الحصول ملياا من خاللاا ومن خالل امتما  األسا
وهااا  مااان األسااااليب الماماااة فااا  جماااا المعلوماااات ياااتم مااان خاااالل ًسااالوب المالحظاااة : المالحظاااة .3

Observation  ظااااه ة او الحصااول ملاااى المعلوماااات مااان ط ياااق الم اااه ة والم اقباااة ال قيقاااة السااالوك
  ويسااتخ م هااذا األساالوب مااا ة لتلااك المظاااه  ماان الساالوك التاا   .معينااة وتسااجيل المالحظااات مناااا
 .يمكن   استاا بالوساةل األخ ى

اختبا  مينة من مجتما ما والحصول ملى المعلومات من  Samplesيقص  بالعينات : العينات  .4
وتعماايم النتاااةج ملااى المجتمااا األصاال  الااذي  ،هااذ  العينااة ماان حالااة مااا ماان خااالل   اسااتاا وتحلياااا

 .ًخذت العينة منم
لاى معلوماات فا  مجاا ت محا  ة مان خاالل جا اا يستخ م هذا األسلوب للحصاول م: ا ختبا ات .1

 .تح ي ية با ل   اسة ظواه  معينةاو اختبا ات  فاية 
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والتوصال الاى نتااةج واه  الظا ياتم تحليال اااليالتا  ياتم الحصاول م ف  ماوا المعلوماات: التحليل .2
 .تؤ ي الى تحقيق الراية المح  ةاو معينة واقت ا  توصيات مح  ة تعالج الم كلة المح  ة 

 :كتابة التق ي  .3

وايصاال ممامونم ب اكل واماح  ،وه  م حلة اخ اج التق يا  وتنظايم فق اتام بال اكل الاذي يساال فامام
التاا  تااؤ ي الااى سااالمة التق ياا  ماان و وماان األمااو  التاا  يااتم التأكاا  ملياااا فاا  اماا ا  التق ياا  . و قيااق

 :(42)الناحية اللروية ما يأت 

 .اتم بأسلوب صحيح  قصيا ة ف .1
 .وت ابطاا األفكا ل تسلس .2
 .اإلمكان  ا بتعا  من الكلمات ا نفعالية ق  .3
 .والكلمات ملا بتعا  من تك ا  الج .4
 .الفواصل والنقط ف  نااية الجملاستخ ام  .1
   اسة التق ي  ف  م حلة النااةية .4

 . الموجو ة فيم واظاا   ب كل نااةوه  م حلة م اجعة التق ي  وتنقيح مسو اتم با ل تالف  الار ات 

 :النماذج المكتبية

لمكتب  وتع ل النماذج عمل اتع  النماذج من الوساةل المستخ مة ف  الحصول ملى المعلومات ف  ال
 .(43)ة معلومات ًخ ى بااةعبتة لت البيةة ومح  ة وباا مسافات فا  يحتوي ملى معلوما بأناا مستن 

بقاا تسااات معلومااات مجناا ة فاا  ف ا ااتم ماان خاللاااا إ  ااا  األفاا ا  إلااى ًمااالا فالنماااذج هاا  ط يقااة ياا
 .م من معلوماتنويمطلوب ت  وفام ما ه ات يتم من خاللاا  ا بيانات واه 

                                  
 .149ايا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ل( 42)
 .121، ل1714ما ي حسن زويلل، التنظيم واألساليب الماام التنظيمية، ( 43)
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اإلنجاااز األممااال باا   ماان و إجاا ااات العماال  بساايطتباا ز ًهميااة النماااذج ماان خااالل اسااتخ اماا فاا  ت
كما  ،جا  والوقتويلة إمافة إلى كوناا تحقق ا قتصا  ف  ا تفاق والت الطامتما  ًسلوب المخاطبا

حصاولاا منا  جماا المحتمال  لعمل المكتب  بو ي إلاى تقليال األخطاااف  انماذج ال ًن امتما  ًسلوب
 ومطلااوب ت ويناام ماان معلومااات وت  ااي  مسااتخ ماا إلااى مااا هاا وفااا  تبااين بومااو  مااا هاا ،المعلومااات
 . بالمبط مطلوب

تصااميم النماااذج وا هتمااام فاا  صاايا ة ولتحقيااق الفواةاا  المااذكو ة ًمااال   باا  ماان العنايااة فاا  ممليااة 
 .فياا فق اةاا وتصميماا ب كل وامح ومفاوم وبما يحقق الساولة ف  تف ي  المعلومات

والنماذج ه  وسيلة تسال العمل وتقلل من اإلج ااات ال وتينياة المعقا ة لاذلك  با  وان تعاذ بماا يتفاق 
ج ااات العمل ك    تكن مبا ج ي ا يعق  إنجاز العمل  .واه

 :النماذج خطوات تصميم

 :يا ل إم ا  نماذج مناسبة ومالةمة لطبيعة العمل تتبا الخطوات التالية ف  تصميماا

لتح ي  التصو ات الصحيحة ل ى مصمم النموذج مما سيحققم النموذج تح ي  الا ل من النموذج  .1
 .من نتاةج

 :نومين الت  تكون ملىو جما المعلومات المتعلقة بالنموذج  .2
 .  النموذج كفق ات اابتةا سيتم ت وينم فمعلومات مم -
معلومات لما سيتم طلبم من مستخ م النموذج وت وينم فا  النماوذج ًن هاذ  المعلوماات ماماة  -

 .هم ف  تح ي   كل النموذج وفق اتموم و ية تسا
 .تحسين وتطوي  فق اتم ف  موا تطو ات مع  النموذجبإم ا  مسو ة النموذج المقت    .3
 .اللون المستخ م وما  ابم ذلك من ًمو و ًسلوب ت تيب فق اتم و لم إق ا  لنموذج ب ك .4
 .التأك  من صالحيتم وكفااتم واقتصا يتم من خالل تج يبم .1
 .تصميم النموذج للعمل بموجبم .1
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 :المذكرات
وتمام ما  ا   ،مان ًناواي التقاا ي  الصاري ة الحجام Memorandum ( MeMos) تعتبا  الماذك ات 

 .اإلمالم اإل ا ة بأم  معين ستخ مقليال  من الصفحات ت
تعتم  المذك ات وب كل  اةا ف  ال واة  والمنظمات وذلك لسااولة تح ي هاا تتعامال ماا كايا  ولكونااا 

للحصاول او  مااتتتعامل ماا كايا  مان األماو  والموامايا التا  تخال العمال فاا  تساتخ م لنقال معلو 
 .  ا ما و ي هاملى ة قللموافو ا ،م كلة  اخل العملاو  ،التع ف لموقل معيناو  .ملى معلومات

ًن كاال هااذ  األمااو  تكااون محاا و ة المماامون و  تتطلااب الجااا  وال  اسااة والبحااص ماان ًجاال إماا ا ها 
نمااا يكااون تح ي هااا ولياا  الحاجااة آنيااة للعماال ومااا ي افقاام ماان ن اااطات جاام متكاملااة وبصااو ة او ذات  واه

 .مختص ة
م سل المذك ة حياص يابات فا  الجاناب األيمان ًسم ال خل او وما ة ما تحمل المذك ات منوان الجاة 

ًماا الجاناب  .وف  وسطاا ياذك  اسام الجااة الموجااة لااا الماذك ة ويا ون كاذلك موماوي الماذك ة ،مناا
  .فيم  قم المذك ة وتا يخ تح ي هااأليس  مناا فعا ة ما يكتب 

 ليتسانى لمساتلماا وبمطلا ووبع  ذلك يتم ت وين مممون المذك ة الذي ينتا  بعبا ة يطلب فياا ما ها
 .السفلى اليس ى وتنتا  بتوقيا م سلاا ف  نااية المذك ة وملى الجاة .اتخاذ ما يلزم بص  ها

 .ًن تصاغ وتسلسل فق اتاا ب كل صحيح ومنطق  ،ومن مواصفات المذك ة الجي ة
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 الفصل الثاني
 السكرتارية

 مفاوم السك تا ية: لو المبحص األ
 السك تا يةماام : المبحص الاان 
 ا جتمامات: المبحص الاالص
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 لوالمبحث األ 
 مفهوم السكرتارية

حاا و  و كتاااب  بماااام وظيفتاام او ان السااك تا ية تعناا  العلاام الااذي يبحااص فاا  تبصااي  كاال موظاال إ ا ي 
ة ملى استم ا  ت  يبية لزياا ة كفااتام وتع يفام با سا  والوسااةل الح يااة التا  و سلطتم ومسؤوليتم مال

 .(44)لقيام بماام وظيفتم ملى ًحسن وجمتكفل لم ا
ل و اوكااذلك فاا ن ملاام السااك تا ية يبحااص فاا  نظاام المكاتااب المختلفااة ومالقااة كاال مكتااب بااا خ  كمااا تناا

 .بال    المع ات والوساةل ا لية الت  تعمل ملى زيا ة الكفااة ف  ً اا األممال
 السك تي  

تنظاايم وقتاام ملااى ( موظفااا  كبياا ا   -ماا ي ا  مامااا   -وزياا ا  ) ال ااخل الااذي يقااوم بمسااام ة  ةيساام  وهاا
مكاناتم وكل ما يطلب منم  ةيسم من ماام إ ا ية  المقابالت وحفظ و الموامي   نظيمكتابية كتاو ومملم واه

  . اق الخاصة بكل  قة و  اية وسيط ة تامةو المستن ات واأل
ًماين )ولاذا  الباا  ماا يطلاق ملاى الساك تي  ( س  ) ًي (  (Secretمن كلمة  وق  ا تقت هذ  الكلمة

وها  مان الصافات الماماة التا  يجاب ًن يتحلاى بااا الساك تي  وذلاك بحكام موقعام حياص يطلاا  (الس 
ملى جميا المخاب ات ملى اختالل ًنواماا ومليم ًن يحتفظ بس ية المعلومات حيص تستوجب الس ية 

  . ا  إلى ًي جاة كانت   هذ  األسو  يف
 :أما التقسيم النوعي ألعمال السكرتارية فهو

 :السك تا ية الخاصة .1

 :وتقسم إلى قسمين 

 .السك تي  الخال -ً 

 .السك تي  العام -ب 

                                  
 .۹۱، ل ۰۸۹۱ايا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 44)
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 .لسك تا ية المتخصصةا .2
  .السك تا ية العامة  .3

ة موظال صاالخاالساك تا ية ًن السك تي  الخال يكون موظفا  وموما اقة ال ةي  وقا  يكاون مكتاب 
ًكاا  حساب حجام العمال وم كااز الا ةي  الاذي تقاوم تام بخ متاام ويتاولى القياام تنظايم وتنفياذ مااا او واحا  

 .كتابيةيطلبم منم ال ةي  من ماام إ ا ية و 

ً   إ ا ة السااك تا ية والجااااز اإل ا ي فاا  المنظمااات الكبياا ة ويتااولى توزيااا ياا والعااام فااا  السااك تي امااا
الكتاااابيين وتنسااايق العمااال بيااانام فماااال مااان و ا ختصاصاااات والمساااؤوليات ملاااى الماااوظفين اإل ا ياااين 

 .إم ا  الب امج الت  يبية وكل ما لم من تأاي  ملى زيا ة إنتاجيتاما

والتا   الباا ماا ياتم الخلاط لا ى الابعف (  ( Specialized Secretaryماا الساك تا ية المتخصصاةا
  .بيناا وبين السك تي  الخال فتعن  السك تا ية الت  تقوم بمامة معينة

و ي هاااا مااان ( الاااخ  ...مانااا   ،طبياااب) الساااك تي  الفنااا  القاااانون  و  تي الساااك  و الصاااحف    كالساااك تي
 و ة الفنية حسب طبيعة اختصاصم تزوي   ةيسية باع اا والم ومل هذا السك تي  ها ختصاصات وم

ما ا طالي المستم  ملى األبحاص والمقا ت العلمية وتق يم خالصاة إلاى  ةيسام المبا ا  وقا  يطلاق 
ًمااا فاا  قط نااا . (45)ملااى الماناا   الااذي يعماال فاا  وزا ة الاانفط  (السااك تي  الماناا  ) ماااال مصااطلح 

 .الخ ...لمست ا  ا قتصا يااو المست ا  القانون  او فيطلق مليم المست ا  الان س  

فاااا  وحااا ة إ ا ياااة ذات مساااتوى ماااال تقاااوم (  (General Secretaryًماااا الساااك تا ية العاماااة
وكااذلك تقااوم بأممااال إ ا يااة وماليااة ًوممااال  ،باختصاصااات وخاا مات كبياا ة كأممااال الخاا مات العامااة

 . الخ ...الب ي  والحفظ ًوممال النسخ والطبامة

                                  
 ۱۹۰، م 1711ابا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 45)
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 ووهاا(  ( Private Secretaryل السااك تي  الخااال و االمجااال ساايتنان مومااوي بحانااا فاا  هااذا 
الم اسااالت و الموظاال الااذي يتااولى القيااام بكافااة األممااال التاا  يحتاجاااا  ةيساام كأممااال الحفااظ والب ياا  

 .الخ ...وحمو  الجلسات وتح ي  المحام  واستقبال الزوا  وتح ي  الموامي 

 .ا بالتفاصيلةيسم وسول نتط ق اليامن األممال الت  تخل   

 :ًن يتحلى باا السك تي  الخال بالت  يج با سالم

ًن نجا  السك تي  ف  مملم بالمكتب يتوقل ملى ًماو  كايا ة يجاب ًن يتحلاى بااا فاساترالل الوقات و 
اسااترال   كااامال  لالنصاا ال ألممااال المنظمااة والتفاا غ الجاا ي التصاا يل األممااال المناطااة باام بالساا مة 

ال إلى تممية الوقت ف  ًماو  خاصاة بام تزيا   مسايط ة ملاى ًممالام وتحسان والكفااة وم م ا نص  
ناام وانسااجامم مااا العاااملين والماا اجعين ومسااام تام فاا  تلبيااة الطلبااات المق مااة ماان و اً اا  كمااا ًن تع

فا  التعامال معااا ويكساب ساوهم وت اجعام ملاى المما   مة الممكنة تت ك ًا ا طيبا فا  نفقبلام بالس
  .اقتام باا

ومحافظتم ملاى سا ية العمال بالمن اأة وان يساتما ًكاا  مماا  ا ًن ملى السك تي  كسب اقة  ؤساةمكم
 .م ب  بم صا قةساةتنفيذ  كافة التعليمات الصا  ة اليم من  ؤ و يتكلم 

المنظمااة التاا  يعماال باااا ليااتمكن ماان تأ يااة او كااذلك يجلااب ان يكااون ملمااا المامااا كافيااا بأهاا اف   اة تاام 
ف وتقبيااال آ اا اعخااا ين ومناق اااتام ولتفاااا ي التصاااا م وا هتماااام ملاااى الساااك تي  واجباتااام ب اااكل مااا  
ام ةافاااظاااا  ا ساتع ا  ل ؤساااةم لمما ساة ًي مماال تعاا  باام واليام والقاا  ة ملاى امو التبصا  فاا  مملام 

وماان الصاافات  .تكااون ماامن واجباتاام التاا  الصاافات األخاا ى التاا و ماان األممااال ال وتينيااة والتفصاايلية 
الم اجعين بسبب  فعال مايجب ًن يتحلى باا السك تي  التح ص بأسلوب يتحا ى بم ا ن  األخ ى الت

ماان اسااتيعاب جميااا مااا يااتمكن  والسااماي إلااى المتحاا اين بال ااكل الااذي قلااة  اتبااماو اإلجاااا  ماان العماال 
خااال وبصاا ق ماان ساالوك   ااكلالمامااة ًيمااا ًن ينباام  ةيساام بوماان المبااا س  ...قصاا   المتحاا اوني

الق طاساية و  يميال ل سا ال كال  ا ًن يكاون ح يصاا  فا  اساتخ امم لماوا وسي  العمال ًوخيا  العاملين 
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 ؤساااةم مقتاا  ة يكسااب باااا اقااة و وقويااة  محبوبااة هااذ  المبااا س والصاافات تخلااق ماان السااك تي   خصااية
 . واقة اعخ ين

 :السكرتير العام

ًن ًمماال الساك تي  الخاال فرالباا ماا تكاون  .هناك ف ق كبي  بين السك تي  الخال والسك تي  العاام
منظماة ملاى نطااق او ملى نطاق ميق يخل  ةيسم المبا   بينما السك تي  العاام يتاولى ًماو  هيةاة 

  :م المام كبي  باألممال اإل ا يةمام ول

 : ومن أهم واجباته

صااا ا  التعليماااات الخاصاااة بمااابط الااا وام او تنظااايم ساااامات العمااال فااا  المنظماااة  .1 وذلاااك ال ااا كة واه
 .باستخ ام مختلل الوساةل الح ياة لتحقيق هذا الا ل

توزيااا األممااال ملااى العاااملين فاا  المنظمااة وتنظاايم ملفااة خاصااة لكاال ماانام يحفااظ فياااا كاال مااا  .2
وزياا العمال كلماا  مات الحاجاة ام  بخصول ذلك ال اخل ويجا ي الترييا  لط يقاة تو يص   من األ

 .لذلك
 .العمل ت تيبيق اماكن جلوسام حسب مقتميات إل  ال ملى سجالت ممل الموظفين وتنسا .3
فااظ جميااا وح نظماة واجتمامااات مجااال  اإل ا ة وتسااجيلالم اا كة فاا  اجتمامااات الايةااات فاا  الم .4

 .الق ا ات الت  تتخذ فياا
وساايلة  فظاااا بأبسااط الطاا ق ال جااوي الياااا مناا  الحاجااة لكونااااتنظاايم ط يقااة تصاانيل ال ساااةل وح .1

 . ي  المسؤوليةياا ف  اإلابات وتح يعتم  مل
مان ط ياق او التوجيام الصاحيح مان ط ياق او   اسة نواح  النقل ف  الماوظفين والعمال الصاحيح  .1

 .ام ا  ب امج الت  يب
فين بت ااجيا المجاا ين ومكافااأتام وا سااتماي إلااى طلباااتام ماال ملااى  فااا الاا و  المعنويااة للمااوظالع .9

 . لصعوبات الت  تقل امامذليل اومقت حاتام وتلبية احتياجاتام المعقولة والم و ية لت
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 :والسكرتير العام بين السكرتير الخاص قالفر
م امااام بأممااال السااك تا ية بينمااا يقااوم موظاال لاا -فاا  الرالااب  -ي اارل وظيفااة السااك تي  الخااال .1

 .قابلية ف  المتابعة والتنظيمو ة وذبأمباا السك تي  العام  خل لم المام ف  األمو  اإل ا ية والقانوني
سااااةل وطبعااااا وحفظااااا وتنظاااايم الساااك تي  الخاااال بتساااليم وتح ياااا  ال  تحااا   فااا  الرالاااب مامااااة  .2

بينما تكون ًمباا السك تي  العام ًبعا  مان  ، ي ها من المامات الم تبطة بمو المقابالت ال ةي  العمل 
 .لمنظمةمال والمخاب ات الس ية لذلك ًوكا  مسؤولية إمافة إلى إ  افم ملى األم

سك تي  الخال  تي  العام بختم ال اة ة ويجوز ًن يخول بالتوقيا منم بينما   يتمتا الفظ السكيحت .3
 .بمال هذ  الصالحيات

يتحاتم ملاى السااك تي  العاام   اساة كيفيااة تنظايم العالقاات بااين جمياا األقساام فاا  المنظماة ويمااا  .4
ساااتقبال الااازوا  الخطاااط الالزماااة لتساااايل ساااي  العمااال فيااااا بينماااا تنحصااا  ماماااة الساااك تي  الخاااال با

سا ًو مل ي رلاا السك تي  العام او وتنظيم المقابالت و ي ها من األممال الت  ذك ناها وهناك م اكز 
 . وتكون ملى نطاق  ول  مال السك تي  العام لألمم المتح ة واألمين العام لجامعة ال ول الع بية

 :موقع السكرتير في الهيكل التنظيمي
تختلل طبيعة األممال من  اة ة إلى ًخ ى وتبعا  لذلك ف ن الت كيالت اإل ا ية تختلل من  اة ة إلاى  

م ي  المكتب يظا  جليا فا  هاذ  الت اكيالت بااختالل المواقاا اإل ا ياة  اوًخ ى ف ن موقا السك تي  
 اواإل ا ياة الوساطى  فا  المساتوياتاو فق  يكون موقاا الساك تي  فا  اإل ا ة العلياا مان الايكال اإل ا ي 

الساافل  وفاا  جميعاااا يمااا   ذات األممااال المتعلقااة بوظيفتاام بااال  م ماان تواجاا   فاا  المواقااا اإل ا يااة 
ن واياق او ًن إ ا ة السك تا ية   تستطيا القيام بعملاا بال كل المطلوب ما لم يكن هناك تع ،المختلفة

فالعالقااة إذا وايقااة ومت ابطااة  ،اقااا تلااك اإل ا اتباين اإل ا ات المختلفااة فاا  الاا اة ة الواحاا ة باااختالل مو 
 .الوظاةل األخ ى ف  ال اة ة اوال بين ممل السك تي  وبين األمم

المختلفاااة التااا  واساااعة با مماااال ياااة الي جيااا  وخبااا ة كافياااة وخلفومليااام فيجاااب ًن يكاااون الساااك تي  اطااا
تقااا يم  اواستفساااا  يااام اإلجاباااة ملاااى ان لمب عظمتااام فاااال يصااانتخاااتل بااااا اإل ا ات األخااا ى فااا  م

انااك مناا ما تكااون تااذك   وكااذلك والعامااة ةخاصااالاا   ملااى الم اسااالت ال اوالخاا مات الالزمااة لنخاا ين 



67 
 

يتوقل ملاى قا  تك ملاى اقناامام  احكجفنم اسالت  اوسك تي ا ستكون ًكا  من مج   مستلم طلبات 
تجنبااا  لابعف األمااو  الساك تي  إلااى ًسالوب المخاطباة با اةاك وخا متك لااام ومان الما و ي ًن يحساان 

ايا  مان الفا ل وتسا ا يا الكيبحسان نياة تما ت   وات الكالمية الت فًن بعف الا ،ي  المستسا ة 
  (46)إلى العالقات

 :بالقطر الجهات التي تقوم باعداد السكرتير
فاا  م حلاااة   هناااك ماا ة جاااات تقااوم ب ماا ا  السااك تي  فاا  قط نااا الرااال  حيااص يباا ً ب ماا ا  السااك تي

التابعااة لمؤسسااة التعلاايم الماناا  و إلم ا يااة وذلااك فاا  الماا ا   المانيااة المنت اا ة فاا  القطاا  ال  اسااة ا
مناا  تخ جاام . الخاا يج لمما سااة ًممااال السااك تا يةوالتاا  يطلااق ملياااا ب ماا ا يات التجااا ة التاا  تااا ا 

وهنالك جاة ًخ ى تمطلا بتخ يج كوا   فنية متخصصة بامماال الساك تا ية وبعا  م حلاة اإلم ا ياة 
وهاا  هيةااة المعاهاا  الفنيااة حيااص توجاا  فاا  ً لااب معاهاا ها اإل ا يااة ًقسااام متخصصااة بتخاا يج كااوا   

لااة األممااال المكتبيااة بصااو ة جياا ة ويطلااق ملااى هااذ  األقسااام حاليااا بأقسااام إ ا ة المكتااب او مؤهلااة لمز 
Office Management  م ي  مكتاب بعا    اساة ًما ها او الت  تؤهل الخ يج للعمل كسك تي  خال

نتان بعاا  اإلم ا ياة ويماانح فيااا الخاا يج  بلوماا  فنيااا  بااذا ا ختصااال ملماا  ًن هيةااة المعاها  الفنيااة سا
  . ا فنيين ف  هذا ا ختصاليه  الوحي ة ف  القط  حاليا الت  تا

ا باإلمااافة إلااى مااا تقاا م فاا ن بعااف الجامعااات الع اقيااة وفاا  كليااات اإل ا ة وا قتصااا  افتتحاات مااؤخ  
ين لرااا ف إماا ا هم بعاا  تخااا جام للتاا  ي  فااا  اإلماا ا يات المانياااة الم  ساااين التجااا ي ًقسااام اإلماا ا 

التجا يااة وكااذلك فاا  هيةااة المعاهاا  الفنيااة هااؤ ا الخ يجااون مؤهلااون ايمااا للقيااام بأممااال السااك تا ية 
 يماانح خاا يج هااذ  الكليااات  اااا ة البكااالو يو  وان ماا ة ال  اسااة فياااا ً بااا ساانوات ،واألممااال المكتبيااة

  .ع  ال  اسة اإلم ا يةب

  

                                  
 .14، ل ۰۸۹۳ايا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 46)



68 
 

 المبحث الثاني
 مهام السكرتير

ان للسااك تي   و ا  كبياا ا    ينكاا  فاا  مسااام ة  ةيساام وتااوفي  الوقاات لاام للباات فاا  ًمااو  العماال بال ااكل 
 اول ًسابومية او ينظمااا فا  ماذك ات يومياة وجا و قاتم او الصحيح فالسك تي  الن ط يع ل كيل ي تب 

متابعاتم لألمو  المختلفة الت  تقا ممن صاالحيتم وتاوفي  الوقات الكااف   ا ية لك  يكون  قيقا  ف  
 .لينجح ف  مملم ويحقق الا ل الذي من ًجلم وج ت المنظمة ،ل ةيسم للتف غ لألمو  الكبي ة األخ ى

  :العمل اليومي للسكرتير
ا يومياا اتباماابال  م ًنم   يم  يومان ملى نف  الوتي ة لكنم ماا ذلاك فا ن هنااك ًسساا ماماة يجاب و 

 . لتالف  ا  باك ف  العمل
من ًهم القوام  حياص يساام  الساك تي  ملاى تايةاة العمال المانظم و لوصول المبك  إلى محل العمل ها

 .البسيط ف  ا باك العمل لذلك اليوم وقبل وصول  ةيسم إذ كاي ا ما يؤ ي التأخي  ول

 ،مكتاب  ةيساة منظماة بال اكل المطلاوبفعن  وصول السك تي  المحال العمال مليام ًن يالحاظ   فاة و 
يكتااب لاام قاةمااة بموامياا   لااذلك اليااوم ااام ي جااا  اووان يفااتح لاام  فتاا  الموامياا  ملااى الصاافحة المناساابة 

كااان للسااك تي  صااالحية فااتح الب ياا  و  ي هااا ولو إلااى مكتباام وياياائ ً وات العماال ماان طابعااة وق طاسااية 
 .(47)ط يقة الصحيحةيسم لتق يمم لم بالمليم ًن يتم ذلك قبل وصول  ة

 نة رئيسه او دور السكرتير في مع

 :لسك تي  الخال ًممال متنومة وكاي ة ممكن تقسيماا إلىل
 .ًممال إ ا ية .1
 . ًممال تنظيمية .2

                                  
(47) Kathleeni M , Trotran , Op , Cit. P 260. 
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 :اعمال السكرتير اإلدارية

 .استالم الب ي  اليوم  الوا   .1
 :ف ز الب ي  وتقسيمم إلى .2

 .و و   مبا  ة  ون فتحة ويق م الى  ةي  وقت: الب ي  الخال والس ي والعاجل -ً 
احالتم الى األقسام ذات  اووالذي يع ف ملى ال ةي  ليكتب بنفسم ال   مليم : الب ي  الموموم  - ب

ال ساالة الاوا  ة  ي  تقسك تي  ق اا  جي ة ما اب از ما العالقة وهذا النوي من المكاتبات يجب ًن يقً   ال
لمااام بتفاصاايل المومااوي وفاا  حالااة ملااى اإلالماا ي   تسااام از ق  اوحيااص يااتم ومااا خااط بقلاام احماا  

 .المستن ات المتعلقة بال سالة اوإ  ا  ت ي  إلى مكان المستن   م ف الملل كلم يجب ا فاق بطاقة
والااذي يمكاان الاا   ملياام  ون م ماام ملااى الماا ي  ويقااوم الاا يك بااال   ملياام حااين  :الب ياا  العااا ي - ت

 .و و   وتق يمم للم ي  للتوقيا ملياا
  :ل ييقوم السك تي  بت تيب المكاتبات المع ة للع ف ملى الم ي  تبعا  ألهميتم مناا كما  .3
 . الب قيات المامةالب ي  العاجل ج ا  و  -ً 
  الا ةي  وتنبياام يايذك  الم ي  بموامي  ا تبط باا حياص يقاوم الساك تي  بحفاظ بياناات وافياة لموام - ب

 .ياا مناسبة لاذا الر فبمفك ة ي تةويحتفظ السك تي  ما ة الياا كلما حل موم  مناا 
 .الب ي  الس ي ال خص  - ت
 .الب ي  الموموم  المختل - ص
 .الب ي  العا ي - ج
 .الن  ات وقصاصات المجالت والج اة  -  
حفظ المكاتبات الت  يؤ ا  مليااا الما ي  بماا يفيا  م مااا فا  تاا يخ  حاق فا  ملال مؤقات ماا  .4

 .تسجيل ذلك ف  مفك ة المكتب
و  المكاتبات الت  تصا   ًانااا  يااب الما ي  لع مام مليام منا  مو تام تايةة ملل تجما فيم ص .1

 .مو إلى العمل مبا  ة حتى يكون ملى ملم بجميا مج يات األ



70 
 

  ملفاتاا حفظ المكاتبات الوا  ة وصو  المكاتبات الصا  ة و ي ها من المستن ات المع ة للحفظ ف .1
 .وبع  فا ستاا وتصنيفاا

 . إلى الجاات ذات العالقة إم ا  الب ي  الصا   إل سالم .9
 .تح ي  المكاتبات ملى الة الطابعة .1
األ ااخال  ب مماان لااي  لاام فاةاا ة لمقااابلتام وكااذلكتنظاايم مقااابالت الزاةاا ين ل ةيساام والااتخلل بااأ  .7

 .لم  وب فيام ح صا  ملى وقت  ةيسم ي  ا
  :اعمال السكرتير التنظيمية

  .تنظيم ا جتمامات .1
 . ال ةي  اوالمام مناا ملى الم ي  م ف و ق ااة األخبا  بالصحل والمجالت  .2
ًممااال الحفااظ والتصاانيل وان اااا الفاااا   للمكاتبااات الااوا  ة وصااو  المكانيااات الصااا  ة الخاصااة  .3

 .بمكتب ال ةي 
لى ب  ا مان التفصايل بعا  ما ف فكا ة واماحة مان ا جتماماات وماا يتعلاق بااا و الفق ة ا  لاو سنتن

 . القة السك تي  بتنظيم ا جتماماتلمع فة م
ليات ليسال ملى الم ي  ال جوي الياا اانااا اتخااذ اإلجا ااات و كما يجب ًن يايا الم اجا الخاصة وا 

 .الالزمة لم اسالت ذلك اليوم

 : (48)السك تي  والزاة ين 

لتكاون لام خبا ة جيا ة بعلام الانف  ا ماماممن الصفات األساساية التا  يجاب ًن يتصال بااا الساك تي  ال
يقاباال ا خاصااا  ماان مختلاال و فا ،الاازوا  الااذين يتاا   ون ملااى مكتبااماو فاا  معاملااة مختلاال األ ااخال 

فعليم ًن يع ل كيل يعامل الجميا بحياص يولا  انطباماا  جيا ا  لا يام و   .األمما  والاقافات واألطباي
 . من سوا المعاملة ًاناا م اجعتم ي ي ًي زاة  يخ ج متذم ا  

                                  
 .17، ل ۰۸۹۳ايا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 48)
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فواجاب السااك تي  تجااا  الازوا  ماان الواجبااات المامااة التا  يسااام  باااا  ةيساام ويتا ك انطبامااا  جياا ا  ماان 
 :نفساا ويقص  بالزوا  هنا نومان ةيسم بل من ال اة ة او خالل تعاملم معام   فقط من نفسم 

 .من  اخل ال اة ة .1
 .من خا ج ال اة ة .2

  جااتام ويتفقاون ماا الا ةي  مسابقا ملاى وقات  الزوا  من  اخل ال اة ة وهام الموظفاون ملاى اخاتالل
 اولاى مان الا وام و فبعف المسؤولين يفمل ًن تكون زياا ة ماوظف  الا اة ة خاالل الساامات ا  ،الزيا ة

 ،ز الوقااتاو سااامة محاا  ة فاا  منتصاال الاا وام ماا ا الزيااا ات الطا ةااة والمسااتعجلة حيااص باإلمكااان تجاا
  .إلى مملم بع  ًخذ اإل  ا ات والتعليمات الاامةوتفمل الزيا ات المبك ة لك  يتف غ الموظل 

 :ًما الزوا  من خا ج ال اة ة فممكن تقسيمام إلى نومين

 .ًقا ب ال ةي  اوًص قاا  .1
  .الم اجعين من خا ج ال اة ة .2

امااا الاااان  فيااتم التعاماال . ل يمكاان ان يتفااق مااا  ةيساام مساابقا  ماان كيفيااة التصاا ل معااامو فالصاانل ا 
 .خاصة تسجل من قبل السك تي  ب ون ا باك للعملمعام حسب موامي  

تح ي  ساامات معيناة مان  اويومين من األسبوي  اووهنا ًيما يتفق مسبقا ما  ةيسم حول تح ي  يوم 
سجال يساجل فيام المعلوماات المطلوباة باسام الزاةا  ومنوانام  اوام تخصل مفك ة  ،كل يوم للم اجعين

مفكا ات لاذلك انظا   اووالر ف من الزيا ة ان امكن و قام تلفونام وتاا يخ الزياا ة وهنااك نمااذج متعا  ة 
 (.14)و( 13)ال كل  قم 

 ،فا  وقات واحا  وامي  ف  مفك تم بعا  التاكا  مان مفكا ة  ةيسام حتاى   تتكا   المواميا يتم تسجيل الم
 .ويذك   ةيسم كل يوم صباحا  بموامي  ذلك اليوم

 .للسابق للموم  ًما إذا كان هناك موم  مبك  ج ا فعليم تذكي   بم ف  نااية ال وام
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لكا    يرفال مان  فكا ة  ةيسامًن تكون المفك ة ق يبة  اةما  من السك تي  ليتابعاا يوميا  وكاذلك م يجب
 . بأي موم  ق  سجل فياا ذكي   ةيسمت

إذا كاان موجاو ا   ب ةيسام بعف األحيان تكون هناك زيا ات مامة طا ةة فعلاى الساك تي  ا تصاالف  
ذا كان م رو  و لتتم المقابلة  يت ك  اولم موم ا   حقا  يح   ًما ًن  . اةبا فعليم ًن يتص ل بلياقة اواه

 . الزاة  لم  سالة

وملاى الساك تي    ةل الزاةا  وتنفياذ الزياا  تتح   مامة السك تي  ف  تساجيل المواميا  بال يتبعااا وصاو 
حساب تسلسالاا الزمنا  م وي تبااا ليات والمعلوماات التا  تخال الزياا ات لاذلك الياو و ان يحم  كل ا 

ليق ماا إلى ال ةي  قبل موم  الزيا ات ما التأكي  ملى بعف المالحظات المامة التا  تخال بعاف 
ومان األماو   ،مليااا  ةيسام ًيماا  قبال موما  الزياا ةالزوا  والتا  ساجلاا مانام فا  زياا ة ساابقة ليطلاا 

األخا ى التا  يجاب م اماتااا مان قبال الساك تي  اانااا الزياا ات ًن يقاوم باساتقبال الزاةا ين ب اكل  ةااق 
  :يعك  انطباما  جي ا  ل يام من  اة تم ًما تق يم الزاة  لل ةي  فيتم بع ة ط ق

 ،ليخب   من وصول الزاة  ويعلمم من اسمم  ون ًن يت ك مكانميتصل السك تي  ب ةيسم هاتفيا  :    او 
قال م تباة الزاةا ين األ ياتم تقا يم .م يعاو  إلاى مكانامي افق الزاة  إلى   فة ال ةي  ويق مم اليام اا: اانيا  

ل السك تي  ان يخاطب الزاة  بأسمم او ويح .واألصر  سنا  إلى األكب  سنا   ،ةوظيفية إلى األملى م تب
 .لم ًا  جي  فعليم ًن يتعو  ملى حفظ األسماا وتلفظاا ب كلاا الصحيح  ن ذلك

ق  تطول فت ة الزيا ة ًكا  مان الوقات المحا   لااا فعلاى الساك تي  المباا  ة باتبااي ط يقاة ألناااا الزياا ة 
ًممااال ًخاا ى حااان  اوكااان يتصاال ب ةيساام تلفونيااا  ويااذك   بانتااااا وقاات الزيااا ة وان هناااك زيااا   ًخاا ى 

 ق او يكتب لم و قة ويمعاا ًمامم ليذك   بذلك  او ،ااوقت

ا  و  يسمح وقتم يقتم  األم  ًن يت خل السك تي  ليخب   ةيسم ًمام الزاة  بأن الزاة  اعخ  با نتظ
ومن األج  ان يتفق ًيما  ما  ةيسم مسبقا  من ًي من الط ق يتبا لي ع  الزاة  بأن . با نتظا  ًكا 
 . وقتم ق  انتاى
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اجتمااي  او ص ظ ول طا ةة تستوجب الراا بعف الموامي  كأن تكون هناك سف ة مفاجأة ال ةيسة تح
ماجااال وطاااا س يساااتوجب مااان مااا ي   مراااا  ة الااا اة ة فعلاااى الساااك تي  ان يلرااا  مواميااا  تلاااك الفتااا ة ًماااا 

 .ب ساااالة ي ااا   فيااااا لاااام ًساااباب الرااااا المومااا  ويتفاااق معاااام ملاااى مومااا  ًخااا  مناساااب اوباااالتلفون 
قاات او باإلمافة إلى تسجيل الموامي  ملى السك تي  ان يخب   عبة ا ستعالمات ان وج ت بأسماا و 

 .ام وتوجياام إلى ال عبة المقصو ةالزاة ين المتوقا ق ومام ك  يتولى مسام ت

 

 (13) قم  كل 

 نموذجان لمفك ة خاصة ليوم واح 

 :(49)السكرتير والستعالمات

                                  
(49)  J. C. Denyera, Op. Cit. P. 204. 
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وان . انطبامااا  ماان المنظمااة ماان خااالل ًساالوب اسااتقبالم ومعاملتاام ماان قباال المنظمااةيتولاا  لاا ى الزاةاا  
 .نظام ا ستعالمات يعتب  األسا  ف  خلق هذا ال عو  ب كل كفوا

ولاااي  بالمااا و ة ان يكاااون مكتاااب ا ساااتعالمات فخماااا  يلفااات األنظاااا  بقااا   ماااا يكاااون م يحاااا  ونظيفاااا  
 .ومستع ا  لتسايل ًمو  ا خ ين

فيجااب ًن ت اماا  إجابااة ًسااةلتام بأقاال وقاات ممكاان وفاا   ،الوقاات مااام بالنساابة لكاال زاةاا ان مومااوي 
 ،حا ت ا ز حام يفمل ًن يساتعان بموظال آخا  سابق وان تا  ب ملاى ًمماال مكتاب ا ساتعالمات

ويستحساان فاا  ً لااب المنظمااات ًن   يكلاال موظاال ا سااتعالمات بالساايط ة ملااى الب الااة فاا  نفاا  
ن ان يقاااو  موظااال ا ساااتعالمات الااازوا  إلاااى األ اااخال الاااذين ي  اااب فااا  كاااذلك   يستحسااا .الوقااات

يبعااص ب ااخل  اوف مااا ًن يااأت  السااك تي   سااتقبالم : باال يتصاال تلفونيااا  بال ااعبة المعنيااة  ،مقااابلتام
يعطيام المعلومااات الكافيااة ليصال إلااى الر فااة المطلوبااة  او ،مساام  لاام لتوصاايلم إلاى المكااان المطلااوب

 .ا يكل حسب م كز  اإل 

مان المالةاام فاا  بعااف المنظمااات الكبياا ة ًن تكااون هنااك  ااعبة اسااتقبال موقعاااا فاا  الماا خل ال ةيساا  
يااانظم فيااااا مكاتاااب م يااا ة تخصااال كااال واحااا ة فيااااا القسااام مااان ًقساااام المنظماااة حتاااى تساااال مملياااة 

 تصال ا ستقبال وتوجيم الزوا  بال كل الصحيح ويايئ ًيما  القسم المطلوب ا ستقبال الزاة  من  ا
  .واخبا هم من وجو  

نما ه ًيماا  مان وجام نظا   وان ا هتمام با ستعالمات لي  الر ف منم تسايل ًمو  الزاة ين فقط واه
 .ًمن ال اة ة والمحافظة ملى س ية ًممالاا

 :ماتالستعال خطوات عمل موظف

 .استقبال الزوا  بتحية طيبة .1
 .التع ل ملى احتياجات الزاة  .2
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إذا كااان ًساامم فاا  قاةمااة  الزاةاا  وهاال ل ياام موماا  سااابق ومااا ًي جاااة ويتأكاا التعاا ل ملااى اساام  .3
 .الموامي 

 .تلفونمو منوانم و ل م ة يسجل ًسمم و إذا كانت الزيا ة   .4
 .إذا كان هناك موم  سابق للزاة  .1
 .ي مو  للجلو  ويتصل بال خل المعين -ً 
انة ب اخل آخا  إلاى القسام يقاو   با ساتع ،إذا كان ال خل المعين مستع ا   ستقبالم فا  الحاال - ب

 .يأت   خل من ذلك القسم  ستقبالماو المطلوب 
 .من ما يصل إلى القسم المطلوب يط ق الم افق ملى الباب ويع فام بال خل الزاة  - ت
إذا امتذ  ال خل المعين وكان  ي  مستع  من مقابلتم ف  الحال يقا م للزاةا  بعاف الم طباات  - ص

 .والج اة  إذا طالت فت ة ا نتظا 
 .إذا لم يكن هناك موم  سابق مح   -1
 .بال خل المعين ليتأك  من وجو   ام يتصل تلفونيا   ،ي م  للجلو  -ً 
 (.ب – 1)اذا كان ال خل موجو ا  ومستع ا   ستقبالم نتبا نف  الخطوات السابقة للفق ة   - ب
 (.  – 1)اذا كان ال خل موجو ا  و ي  مستع   ستقبالم نتبا خطوات فق ة  - ت
 :هناك م ة معالجات ،ل المطلوب  ي  موجو اذا كان ال خ - ص
 يقابل  خصا  يقوم باج اا الالزم لم. 
 يح   موم  اخ  ان امكن. 
 ت ك مالحظة لل خل المطلوب. 
 طلب من ال خل المطلوب ًن يتصل بم هاتفيا  ي. 

وتؤك  م ة ًخ ى  .الياالل جوي  مينااو بطاقات ًسماا الزاة ين ومنو ل ا ستعالمات سجل ظيستعين مو 
جي  وم يح للزاة ين مان المؤسساة انطباي  ات يجب ًن تكون نظيفة ًونيقة تعط بأن   فة ا ستعالم

ليطلاااا الم اجعاااون ًانااااا فتااا ة ا نتظاااا  بالمؤسساااة مااا يح ويساااتعان بالن ااا ات الخاصاااة  بأاااااصمااازو ة 
 .لتع يفام بالمؤسسة
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 :(50)استخدام التلفون 
ماامااام  جااازا الساااك تي  هاا  حالاااة طبيعياااة تحااا ص يومياااا  ًكااا  مماااا هااا ان اسااتخ ام التلفاااون مااان قبااال 

 . قماا جزا كبي  من ًممالم اليوميةول
 : ا نتبا  الياما هناك نقطتان يجب

ًماا . ومعالجتاااف  حالة وجو  ب الة ف  المنظمة الت  يعمال بااا الساك تي  مليام اساتالم المكاملاة  .1
 .المكتب الذي يعمل بمو با  ة من قبلم مليم ان يع ل باسمم ف  حالة استالمم المكالمة الخا جية م

من مستلزمات السك تي  ف  هذا الجانب ان يتاوف  ل يام  فتا  مالحظاات ليتسانى لام تساجيل ماا يساتلم 
مناا  اسااتالم ًيااة مكالمااة طياام اتخاااذ اإلجاا اا الااالزم ل جابااة  .ماان معلومااات خااالل المكالمااات الااتفيااة

عف المكالمااات يمكاان إجاا اا الااالزم مناااا بط يقااة مانيااة ا  ؤساااةم فااب مة وحسااب اتفاااق مساابق ماابساا
فاا  المنظمااة حيااص هاا  ماان وباا ون ال جااوي إلااى المسااؤولين وبعماااا يحولاااا إلااى جاااات ًخاا ى فاا  ن

ًمااا المكالمااات التاا  هاا  ماان اختصااال  ةيساااا فعلياام تحويلاااا لاام فاا  حالااة وجااو   فاا  اختصاصااام 
م فعليام ًن يساجل بعاف المعلوماات كاسام الماتكلم والرا ف مان ان ارالاو ًما ف  حالة  يابام  .المكتب

 .المكالمة ان ًمكن ومعلومات ًخ ى ك قم التلفون
) وهناك استما ات خامساة تساتعمل لااذا الرا ف كماا فا  ال اكل . لالتصال بام  حقا  من قبل  ةيسم

11.) 
ذا كاان المااتكلم ي  اب فاا  بعاف المعلومااات فا ن ملااى الساك تي  ًن   يتاا ك الحاظ مفتوحااا  خاصااة   واه

ذا كاناات المكالمااة خا جيااة باال يقتاا   ملياام ًن يطلباام اانيااة بعاا  ًااا ة بتعلاايم خاللاااا تااوفي  المعلومااات  واه
 .المطلوبة

  

                                  
(50)  Sarah Augusta Taintor and Kate M , Mamp , The Secretary ' s 10th d. N. y. 
Maemillan 

Co. 1988 , P. 204 , 
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 (14)كل  قم  

 مفك ة  يام ا سبوي كاملة
ًون الساااك تي  يماااال منظمتااام التااا  يعمااال بااااا ًن يكاااون مجاااامال  ولطيفاااا  ومااان آ اب المكالماااة خاصاااة 

 .وان   ي ل  بمعلومات تؤا  ملى س ية العمل ،وبنف  الوقت كفواا ومسام ا ف  مملم
 :ةمتسجيل مكال .2

و قااة قباال ان يسااجل الناا اا  السااك تي  المعلومااات المامااة التاا  ي ياا  اسااتخ اماا ملااى كتاابيفماال ان ي
 فتا  مفاا   يساجل بام ا قاام و ق ياب منام  ما يفمل ًن يحفظ ب ليل التلفون فا  مكاانك ،ي الياا جو لل

 .المامة والخاصة بالمحلالالفونات 
با ً باتصاال الاذي   اخل  فتحام مان قبال الاعاومن المستحسن من  انقطاي الخاط اانااا المكالماة ان ي

ا تصااال خاصااة إذا  فاا ًصااولية يتبعاااا الجميااا لكاا    يحاا ص ا باااك هااذ  قاماا ة مامااة تعتباا  حيااص 
 . ل الط فان اما ة فتحم ف  آن واح او ح
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مان قبلام لطلبااا  عف الخطاوط منا  طلبااا يستحسان ا يعااز الاى مامال الب الاةوف  حالة تك  الاعل ب
 . وط ان يبقى ق يبا  من الااتلهذا الوقت أل اا ممل اخ  ملى   ل  استرالتيك  سيمكن للو 

 :ةالسكرتير والصحاف
ًهااا افاا  صاااول الاااىالساااك تي  فااا  المنظماااة واجااااة لااااا  و  ماااام فااا  نجاااا  مملااااا والو يعتبااا  موقاااا 

ام ووظااةفام تعطا  ا نطبااي الجيا  مان ملى اختالل   جااتو ة ما الزاة ين فالعالقات الطبي ،المح  ة
مااان الساااك تي  لالتصاااال باااام  ماااا ة ويكلااال  ةاااي  الااا اة ة ،المنظماااة وتاااؤ ي إلاااى تقوياااة العالقاااة معااااا

وتزوياااا هم بالمعلومااااات وا خبااااا  الالزمااااة لراااا ف ن اااا ها فاااا  الصااااحن وفاااا  ًحيااااان ًخاااا ى يتصاااال 
الصااحفيون بالسااك تي  لراا ف ن اا ها فاا  الصااحل وفاا  احيانااا يتصاال الصااحفيون بالسااك تي  لراا ف 

ة ة ا لتاازام الحصااول ملااى المعلومااات وفاا  كلتااا الحااالتين ملااى السااك تي  بموجااب تعليمااات  ةااي  الاا ا
بتق يم المعلومات وا خبا  الت  تخا  المنظماة وا متنااي مان التصا يح بأخباا   يا  ماياأة للن ا  فا  

يبااا   يجباا  المعلومااات الالزمااة ماان اإل ا ات المختلفااة كاال حسااب اختصاصاام وتبعااا  لمااا  اوالصااحافة 
 .يحتاجم الصحفيون

ًن ذلاك  ،يستعين بسك تي  ال اة ة نفسامًن بعف المنظمات لاا سك تي  صحف  خال والقسم اعخ  
 .يتوقل ملى سعة ال اة ة واتصا تاا ومالقاتاا بالمن أة والمنظمات األخ ى

كما ذك نا سابقا   -ان تعامل السك تي  ما الصحفيين يتوقل ملى اتفاق مسبق ما  ةيسم ف  اإلجابة 
الحالاة ًن تكاون لام حصايلة  وبح و  معينة تح  ها مصلحة المنظمة فيجب ملى السك تي  ف  هذ  -

  .جي ة من المعلومات العامة يستطيا ًن ي ل  باا  ون إح اج وب كل ص يح ووامح
  :(51)هناك ل جابة ملى الصحفيين حالتين

فاااا  بعااااف األحيااااان تتطلااااب اإلجابااااة تحمااااي ا  مساااابقا كااااأن يكااااون هنالااااك فاااا  طلااااب الصااااحفيين  .1
حصااةيات فعلاى الساك تي  او معلومات تتممن ً قاماا  لاة تحماي ها بوقات مناساب و  يراال  فا  او محاه

 .التأخي   ن مامل الزمن مام ف  ن   األخيا 

                                  
 .۰۰۱، ل ۰۸۹۳ًيا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 51)
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وف  ًحيان ًخ ى تمكن اإلجابة اعتية الصحفيين وتعتم  ول ها هاذ  ملاى قا  ة الساك تي  ولباقتام   .2
ًن يكاون ملماا  بتاا يخ  لااذا يجاب مليام ،وملى حصيلتم من المعلومات حول  اة تام ًوممالااا ًوها افاا

 ،كاذلك اإلنجاازات التا  حققتااا. م ًوه افاا ومالقتاا ما ال واة  األخ ى واألقسام التابعة لاان أة  اة ت
وكما ذك نا سابقا  وف  كلتا الحالتين يجب ًن يكون للسك تي  اتفاق مسبق ما  ةيسية حول المعلومات 

ون لام الباقاة كافياة فا  اقناامام ًو اباي   بااتام كاذلك يجاب ًن تكا ،التا  يمكان ًن يقا ماا للصاحفيين
 .بالمعلومات بح و  مصلحة ال اة ة
 :فية و  السك تي  ف  المؤتم ات الصح

 ي هاا ولرا ف التع يال و تميل معظم المؤسسات اإلنتاجية والصانامية والتجا ياة والز امياة والساياحية 
ًخاا  إلااى  مااوة و األنظااا  الياااا وبااين حااين خاا ماتاا لزيااا ة مبيعاتاااا وا باحاااا ولفاات  اوبجااو ة ساالعتاا 

األجانااب لعقاا  اجتمامااات فاا  مق اتاااا وبالمناساابات الماا و ية كااان  اوماا   ماان الصااحفيين المحليااين 
ماا ساتق م مليام مان  اولتومايح سياساة  اوتطاوي  سالا موجاو ة  اويكون من  ب ا إنتاج سالعة ج يا ة 
ا ان تقااا   إ ا ة المؤسساااة مقاا  ماااال هاااذ   يااا  ذلااك مااان األماااو  ومااو ًممااال فااا  الحاماا  والمساااتقبل 

فال يقتص   و   فا  مقا  ا جتمااي ماا الصاحفيين للا   ملاى  ،ا جتمامات حتى يب ً واجب السك تي 
نماااا مليااام اإلمااا ا  لالجتمااااي الاااذي يعقااا    ةيسااام كتايةاااة القاماااة المناسااابة لاااذلك ومكبااا ات  ًساااةلتام واه

ل او التاا  يحتاجاااا الا ةي  لاااذا ا جتماااي كالجاا  ليااتو وتاام كاال ا  ،الصاوت فاا  ا جتمامااات الواساعة
كاذلك  ،ملخل بموموي ا جتماي وقاةمة بأسماا المتح اين ما ذكا  القاابام وم اكازهم اواإلحصاةية 

  .تايةة مستلزمات الت جمة الفو ية إذا كان من بين الحمو  صحفيون ًجانب ومستلزمات التسجيل
 :ملياا و  السك تي  ف  تلخيل األخبا  وال   

ماان مامااات السااك تي  األساسااية ًن يطلااا يوميااا ملااى الصااحل والمجااالت ومااا ين اا  باااا فقاا  تكااون 
ملاى  اوإمالن قا  يكاون فا  صاالح المنظماة  او كوى  اوهناك ًخبا  تام المنظمة ملى  كل مقالة 

العكااا  فعلياااام ًن يقاااوم بتلخاااايل مااااا ذك تااام الصااااحل وتق يماااام إلاااى  ةيساااام لالطااااالي مليااام ااااام ًخااااذ 
مليام واجا اا الاالزم اام  ااة المساؤولة بالا اة ة لالطااليقصاصات الت  تتعلق بالخب  واه ساالم إلاى الجال

ليااات التاا  تتعلااق بااالخب  و ا تحتااوي ملااى جميااا الاا    اوالتاا  تسااتوجب ا يمااا   ا خبااا  الاا   ملااى
لعالقاة باال   تكلال اإل ا ات ذات اوقا   ،ويطلا ملياا الا ةي  اام ت سال الاى الج يا ة المختصاة باالخب 
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مااا  بعاا  م ماام ملااى الاا ةي  لالطااالي ملياام واجاا اا الااالزم ااام الاا   ملااى ا ستي اوملااى ال ااكوى 
المجلاة فيقاوم الساك تي  او ال   ملى ال كوى المع وماة فا  الج يا ة او ا خبا  الت  تستوجب ا يما  

ااا الا ةي  اام ت سال لياات التا  تتعلاق باالخب  ويطلاا مليو بتايةة خالصة باال   تحتاوي ملاى جمياا ا 
ا ستيمااا   اووقاا  تكلاال اإل ا ات ذات العالقااة بااال   ملااى ال ااكوى  ،الااى الج ياا ة المختصااة بااالخب 

 .بع  م مم ملى ال ةي  لالطالي
المجااالت لراا ف الحفااظ بعاا   اووقاا  تمااا بعااف المنظمااات نماااذج معينااة للصااق قصاصااات الج اةاا  

 مناا  الاا   ملياام ،و ي هااا ماان المعلومااات التاا  تخاال الخباا الج ياا ة وتا يخاااا  اوتاا وين اساام المجلااة 
يجاااب ان يكاااون ًسااالوب الااا    قيقاااا  ومفاوماااا  ومت ابطاااا  ويعااا ف ايماااا  ملاااى الااا ةي  قبااال ا ساااالم الاااى 

 .الج ي ة ذات العالقة اوالمجلة 

 : (52)واجبات السكرتير تجاه سفر رئيسه
 او ةيساام سام ام  اخال القطاا  طلبام ساف  مان ماماات الساك تي  األخاا  تجاا   ةيساة اإلما ا  لكاال ماا يت

 . خا جم
ب نامجا  كامال  لكل إحصاةيات ام يع  لم  اون معلومات وبيانات يب ً مملم ب م ا  مستلزمات السف  م

وبعاا  ًن يتاكاا  ماان  ،األماااكن التاا  ساايزو ها وت تااب هااذ  المعلومااات زمنيااا  حسااب حاجااة الاا ةي  لاااا
 ةيسااام مااان واساااطة ساااف   يحجاااز لااام بطاقاااة الساااف  إذا كانااات الواساااطة بالطااااة ة ًماااا إذا كانااات الساااف ة 

 .السيا ة بالسيا ة يايئ لم كل مستلزمات السف  ما خا طة مسي ة
ويفمال ًن يكاون  ،يايئ لم حجز مكان ف  الفنا ق بعا  ًن يتأكا  مان ناوي الفناا ق التا  ي  اب بااا ام

 .بواسطة التلفون ولي  ب سالة حتى يتأك  من ممان الحجز لمالحجز 
ًمااا األمااو   ،ل البااص فاا  األمااو  التاا  خولاام باااااو ًمااا ًاناااا سااف   ةيساام فماان واجااب السااك تي  ان يحاا

األخ ى  ي  المخول باا فيحملاا إلاى األ اخال ذوي العالقاة كاذلك يعا  قاةماة بأساماا الازوا  خاالل 
هاتفيااااا ليخباااا   بااااأخ  باااام هاتفيااااا  وملياااام ًن يكااااون  اةاااام ا تصااااال ب ةيساااام فتاااا ة  ياباااام والااااذين اتصاااالوا 

 .التطو ات

                                  
 .۰۰۱، ل ۰۸۹۳ابا  محمو  ال حيم، مص   سابق، ( 52)
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ومن  مو تم يع  ملفة م تبة بالمعلومات والمكالمات الت  ج ت خالل سف تم ليطلا ملياا ويكون ملى 
وكااذلك ليطلااا ملااى القاا ا ات التاا  صاا    ااناااا  ياباام يوحاا  وياياائ  ،بينااة لمااا حاا ص خااالل فتاا ة  ياباام

 .خذ ق ا  باا والت  تستوجب توقيعم اق الت  لم يتو ا 
 :تخطيط أعمال السكرتير

لراا ف تنظاايم ًممالاام ب ااكل مااتقن فعلااى السااك تي  ان يسااتعمل باإلمااافة إلااى السااجل اليااوم  سااجال  
اساابوميا  و ااا يا  ينظماام بال ااكل الااذي يسااام   ملااى التعاا ل ملااى التزامااات وا تباطاتاام  ةيساام مساابقا  

هااذا ملياام ًن يطلااا بااين فتاا ة ًوخاا ى ملااى و ليسااال مامااة إنجاااز ًممالاام ملااى مااوا الموامياا  المساابقة 
ويمكن للسك تي  ان ي تب هذ  السجالت ب اكل يساال مليام ال جاوي اليااا كاان يساتعمل ًلواناا   ،السجل

كمااا ملياام تايةااة  فتاا  مالحظااات ي جااا الياام فاا  بعااف القمااايا األساابومية  ،مختلفااة األيااام األساابوي
  للمتابعاة لاكإمافة إلى تزوي  مكتبة بساجل المتابعاة الياوم  وال اا ي ملاى ط يقاة ت ،وكذلك ال ا ية

 . بعة لألممال المختلفة لذلك اليوميتصفحم صبيحة كل يوم ليع ل ما ل يم من متا
كذلك يزو  مكتبم بسالل يقسم فياا الم اجعات الخاصة بال عب المختلفاة وان تكاون لام مكتباة صاري ة 

لفااون ق يبااة ماان مكتباام فياااا بعااف الكتااب الماا و ية التاا  قاا  يحتاجاااا بااين حااين ًوخاا  مااال  لياال الت
تعتما  ملاى ناوي األمماال التا  تقاوم بااا الا اة ة باإلماافة  اوً لة ًخ ى لااا مساا  بعملام و والقوامي  

إلى الق طاسية الكاملة فمن الم و ي قا   اإلمكاان ًن   يحتااج الساك تي  إلاى ا ساتعانة  اةماا  بريا   
ويحتفظ بماوا  ال ماياة إذا  ،الخ...ال بابي  اوًممالم كالو ق ف  طلب بعف األمو  الصري ة لتم ية 

لتع يل الزاة ين باا كان  ،ام   ةيسمو ًمكن وكانت تخل  اة تم لتوزيعاا ف  الوقت المناسب ووفقا   
 .ما  ابم ذلك اون  ات لل ماية  اومجالت  اوتكون موا  مينية 
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 المبحث الثالث
 الجتماعات

 مفهوم الجتماع
وفيام يعبا  ا فا ا   ابصاو مان ط ياق المناق اة إلاى الاً ي المجمومة من ا ف ا  يتقاابلون للوصاول  وه

اكتساب ا جتمااي قاا  ا  كبيا ا  مان ال ااكليات  وكلمااا كبا  ما   ا فاا ا  فا  ا جتماماات كلمااا. آ اةااممان 
 .وتع  ت المواميا المع ومة للبحص

ألمو  باا لبحاصل تعقا ها القبيلاة ان ا جتمامات وج ت ماا اإلنساان وكانات ب اكلاا البا اة  اجتماماات
اجتمامياة خاصاة  قماايا اوبيلاة معيناة الت  تامام وفياا تتخذ الق ا ات الاامة مال ق ا  الح ب م  ق

 .بالقبيلة نفساا
 .اما ف  الوقت الحام  فق  تع  ت صو  ا جتمامات وومعت لاا قوام  واس  لتنظيماا

 :عناصر الجتماع
 :ً بعة ه م   األف ا  الم ت كين فيم لم مناص   اوم قة  اوكل اجتماي ًيا كان نومم 

 :العناص  الب  ية .1
 .مااااا  هم ًومماااااا هم ومساااااتواهم الاااااوظيف  والاقااااااف  وا جتماااااام  ،األفااااا ا  الم ااااات كون فااااا  ا جتمااااااي

 .يحم ون ا جتمامات م فومين ب وافا مختلفة
 :العناص  الما ية .2

تاويااة واإلمااااة واألجااازة المسااتخ مة فاا  تتحاا   بمكااان ا جتماااي واتسااامم بالقاا   المطلااوب وكااذلك ال
التساااجيل وا ساااتماي والق طاساااية و ي هاااا مااان األماااو  التااا  قااا  يحتاجااااا المجتمعاااون خاااالل ساااامات 

 .ا جتماي
 :موموي ا جتماي .3

لكااال اجتمااااي موماااوي يااا و  حولااام النقااااش للوصاااول إلاااى ًهااا ال تحقاااق الرااا ف مااان ا جتمااااي ماااال 
وماااا خطاااة لتايةااام نظاااام خاااال لحفاااظ او   مليااااا الحكوماااة ياجتمااااي لتق يااا  سياساااات اقتصاااا ية تسااا

 .  ي هاو المعلومات 
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 :التفامل .4
المناق ااة  يسااو   النظاام وال يمق اطيااة فاا و كين فاا  ا جتمااي فاا  جالتفاماال بااين األممااا الم اات   ووها

 .آ اةام ف  اختيا  الً ي الصواب ًوب اا
 :أنواع الجتماعات

 :ًنواماا بال كل التال يمكن تصنيل ا جتمامات وتح ي  
 :من حيص الزمن .1
 : اجتمامات  و ية -ً 

 .وبموامي  مح  ة لبحص مومومات مختلفة مال اجتمامات مجل  اإل ا ةتعق  بصو ة 
وفا  بعاف طا ةة   كلما  مت الحاجة الياا لبحص م اكل قاجتمامات تع: اجتمامات  ي   و ية - ب

لما و ة نعقا هاا باين ا جتماماات ال و ياة لوها  التا  قا  تساتوجب ا طا ةاة  مى اجتمامااتاألحيان تا
 .األنية لاا

 :ومن حيص ال كل .2
مااال اجتمامااات مجلاا   والاانظم قاا   كبياا  ماان ال ااكليات تااتحكم فياااا القواماا  هاو اجتمامااات يساا -ً 

 .ة واح ة وكذلك الوقول من  الكالمالكالم لم   ول  كات الكبي ة وفياا ماال يحق للعماإل ا ة ل
قليااااال مااااان ال اااااكليات ماااااال اجتماماااااات اللجاااااان الصاااااري ة وتعقااااا  هاااااذ  اجتماماااااات يساااااو ها قااااا    - ب

لتح ياا  باا امج سااباقات  يامااية  ول ًممااال ماااال اللجنااة ال يامااية ا جتمامااات  ون ًن يكااون لاااا جاا
 .فصلية

 :من حيص المستوى .3
 :اجتمامات ملى المستوى العالم  -ً 

 .المنظمات ال ولية اومال اجتماي الجمعية العمومية لألمم المتح ة 
 : اجتمامات ملى المستوى ال ولة - ب

 . اجتماي المجل  الوطن  ،الوز اا مال اجتماي مجل 
 :جتمامات ملى المستوى المنظمةا - ج

 .اجتماي ًمماا القسماو مال اجتمامات اللجان الم كلة  اخل المنظمة 
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 :جتماعات كوسيلة اتصالال
فاا  الوقاات الحاماا  فاا ذا ا ا  تعتباا  ا جتمامااات ماان وساااةل ا تصااال الاامااة فاا  مختلاال المنظمااات 

 وساااةل اتصااال فعالااة فاا  ان العماال سااويا لتحقيااق ًهاا ال م اات كة بياانام فااال يمكاان تحقيااق ذلااك باا ون
ومن ط يق ا تصال ال خص  والمناق اة ياتم انتقاال الخبا ات وا  اا وا تفااق ملاى قا ا ات تخا م كال 

 .المصالح
مع فااة مااا يجاا ي فاا   ماان ًفاا ا  الجمامااة  كمااا ان نظااام ا تصااال ماان ط يااق ا جتمامااات يماامن لكاال

اخااذنا  وفماااال  لاا .تحسااين مااا ياماام منااااو قاا  تفياا   فاا  تطااوي    اخاال الجمامااة ماان اممااال ون اااطات
التوزياا فنا ى ان لالتصاال اها ال معيناة  اوتقا يم الخا مات  اومن أة تجا ية تقوم باإلنتاج الصنام  

 : اخل المن أة مناا
 .لك  يستفا  مناا ف  ً اةام العمللومات الم و ية تزوي  العاملين بكافة المع .1
توجااااات  وبالتاااال  توصااايلتساااتطيا القياااا ات اإل ا ياااة التعااا ل ملاااى مطالاااب وحاجاااات العااااملين  .2

 .ام ها لاماو و القيا ة 
ًملااى إلااى  وماان ،اإل ا يااةوملياام يكااون ا تصااال ماان ًساافل إلااى ًملااى ًي ماان القاماا ة إلااى القيااا ات 

إ ا ياين فاا  باين فا  ين  يكاون ا تصاال ًفقيااا   او –ملين مااال العاا -لاى القاماا ة ل ًي مان القياا ة إسافا
 .بين اإل ا ات  اخل المن أةاو نف  المستوى 

لتاال  باو لتحقيقااا  يباذل مان جاا يع ل كل ف   ما يج ي  اخل المن أة من ن اطات ًوممال وما  .3
 .  يكون بعزلة من األخ ين
ويااة فاا  جساام اإلنسااان فكلمااا صااحت صااح الجساام واذا ًصااااباا ميااة ال مو فخطااوط ا تصااال مااال ا 

تمام مختلال ففيااا جتماماات مان ًهام طا ق ا تصاال نفسااا وكاذلك تعتبا  ا  ،م ف ًصااب الجسام
القيااا ات اإل ا ياااة وياااتم مناق اااة الموماااومات وتباااا ل اع اا والخبااا ات والتعااا ل ملاااى مواقااال مختلااال 

 . للوصول إلى الً ي الصوابلمط وحة األف ا  من القمايا والمومومات ا
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 :نظم وتعليمات الجتماعات
 :النظام ال اخل  .1

منظماااة قاااانون يحكااام ن ااااطاا ويحااا   ًناااواي ا جتماماااات التااا  تعقااا  وط يقاااة اختياااا   اومن ااااة  لكااال
ح ا جتماي باطال وتصا   القا ا ات ماا ة باألمماا وا نتخابات والع   القانون  واتخاذ الق ا ات ويص

 .األصوات وهناك اختالل ف  النظم ملى اختالل المن اةبأ لبية 
 :الع   القانون  .2

   العااًحيانااا تانل بعااف اللاواةح والقااوانين ملااى ً  يقال العاا   القااانون  مان نصاال األمماااا ويحا   
األ اااخال الاااذين لاااام حاااق  ىو  يحتساااب مااان العااا   القاااانون  ساااو  القاااانون  بموجاااب النظاااام الااا اخل 

ذا اجتماا اقاال ماان العا   القااانون  فااال يجاوز اتخاااذ القاا ا ات   ا جتماااي و الحماو  وحااق التصاويت فاا اه
ي األصاوات يا جح او ويصبح ا جتماي باطال وتص   القا ا ات ماا   بأ لبياة األصاوات وفا  حالاة تسا

 .الجانب الذي فيم ال ةي 
  ةاسة الجلسة .3

الجلساة  با  ا ةاةاب الا ةي  ن  ةي  الجلسة ما ة يكون مسؤو  من إ ا ة الجلسة وفا  حالاة  يابام يقاوم
ذا لاام يكاان هناااك ناةباا ا للاا ةي  يختااا  األمماااا ماان بياانام  خصاايا  إل ا ة الجلسااة مناا  التوقيااا ملااى واه

الجلسة ما ة جلو   ةي  يكون  .وكيال  لل ةي  اوناةبا  لل ةي  الجلسة السابقة يجب ًن يوقا بوصفم 
لة ا جتمامات ويجل  بجانبم المق   ويجل  السك تي  ما ة إلى يمينم ي ي  مناق ات او ملى ً   ط

الجلساة و  يجاوز ًن ينااقش األممااا   ةاي الجلسة ما ة  ةيساا ويجب ان يكون الكاالم موجااا إلاى 
 . ة يلقب بعبا ة السي   ةي  الجلسةفيما بينام ومن  التح ص ما  ةي  الجلس

  Point of Orderالنقطة النظامية  .4
ًي من الحام ين ملى موموي يكون  ي  مقبول مامن ساياق الجلساة  اوعت ف  ةي  الجلسة ق  ي
سا  ًحا  األممااا مان تماي وكماال ملاى ذلاك يمكان ًن يستفحول بعف القوام  المتبعة ف  ا ج او

قاا  يعتاا ف ملااى ًحاا  األمماااا المست ساالين فاا  الكااالم فاا  ا قتماااب او م ماام  اواكتمااال النصاااب 
قا  يعتا ف ملاى كاالم ًحا  المتحا اين حاول نقطاة سابق او  ،وتوميح النقطة الم ا  م مااا باختصاا 
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نياة مليااا مان ا   ون الحاجاة إلاى تاجلساة ويمكان النقطاة النظامياة ًن تااًون اتخذ فيااا قا ا  خاالل ال
 .قبل ً خال آخ ين

  Votingالتصويت  .1
ًي )حولم ومن   جحان كفة المؤيا ين  لحمو يتم التصويت ملى م  وي ق ا  معين إذا تباينت آ اا ا

جاوز اماا ة التصاويت فا  نفا  ملى المعا مين ف ن الق ا  نافذ وبعكسم يا فف القا ا  و  ي( األكا ية
المقصاو  باألكا ياة فانالاك نوماان األكا ياة الع  ياة البسايطة ًي العا   األكاا  مان  وًما ما ه. الجلسة

ًمااا ًي ًساالوب يعتماا  فااذلك يتبااا النظااام . ًكا يااة الااا  المصااوتينلمطلقااة وهاا  األكا يااة ا اوالنصاال 
 .المعتم  ف  تلك ال اة ة

 :م  وي الق ا  .1
. الموموي الذي يط   للمناق ة ااناا ا جتماي من قبل اح  األمماا الذي يق مم ويح   الر ف فيم

يقااوم األمماااا المجتمعااون ب  اسااة م اا وي القاا ا ات   اسااة وافيااة واتخاااذ قاا ا  ب ااأنم واذا وافااق ملياام 
 .بأكا ية األصوات يصبح الم  وي ق ا ا   اواألمماا كامال  

تح ي يا  ويوقا مليم مق مة و  يصبح ق ا ا  ا  اذا حصل مل ا لبية األصاوات وان م  وي الق ا  يق م 
ي باااين المؤيااا ين والمعا ماااين بااا ون صاااوت  ةاااي  الجلساااة يعتبااا  م ااا وي القااا ا  او وفااا  حالاااة التسااا

 (.  يحق لمق مم سحبم ا  بموافقة ًمماا ا جتماي) ومن ما يق م م  وي الق ا  للمناق ة . م فوما  
 :ي الق ا تع يل م  و  .9

اكااا  بتعاا يل م اا وي القاا ا  ويق ماام الااى  ةااي  الجلسااة بعاا  موافقااة او  وفاا  بعااف األحيااان يقااوم مماا
 .استب ال بعف المعلومات الم ونة ف  م  وي الق ا  اوإمافة  اواألمماا والتع يل يكون اما حذفا  

 :سحب م  وي الق ا  .1
 اومعيناة بعا  موافقاة جمياا األممااا يجوز سحب م  وي الق ا  من  م مم امام ا جتمااي  ساباب 

 .اكا  من ًمماا ا جتماي اوبأ لبية األصوات ويكون سحب م  وي الق ا  بناا ملى طلب مموا  
 :إحالة الموموي جانبا   .7

ًممااااا تؤجااال مناق اااتاا لوقااات اخااا  لعااا ة ًساااباب منااااا لياااتمكن او توماااا بعاااف الموماااومات جانباااا  
 اويااتم ذلااك بناااا ملااى اقتاا ا  احاا  ً مماااا . ا جتماااي ماان   اسااة مناصاا  المومااوي   اسااة وافيااة
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ليات الم  وي وق  او مجمومام خاصة ف  حالة م م تمكن ا لبية الحمو  من ا طالي الكاف  ملى 
 .يحال الموموي جانبا  ل  اسة مومومات ماجلة اكا  ًهمية منم

 :م  وي الق ا ات اإلج اةية .11
نماا  ،الموجاو ة فا  جا ول األمماال المع وماة للمناق اة اولي  لم مالقاة بالموماومات المط وحاة  واه

تأجيلاام و  يحاااق  اوهاا  تتعلااق ب ااأن اسااتم ا  ا جتماااي فاا  مناق ااة المومااوي المعاا وف للمناق ااة 
 :م  وي الق ا ات اإلج اةية ف  حالتينم م قبول ل ةي  ا جتماي 

 .نظ هم ا األقلية من التعبي  من وجاةنلق ا ات اإلج اةية ممن م  وي ااذا كان الر ف  .1
 .اذا كان الر ف األساس  منم العمل ملى اف ال ا جتماي .2

 :اهم الصفات التي يجب ان يكون عليها سكرتير الجتماع
 ات فياام لكاا   و  الااذي يلعباام السااك تي  فاا  ا جتمامااات يتطلااب تااوف  الماااا ات والخباا ات والقااًن الاا 
إل ا ة نااب ال ااكلية ًممااال السااك تا ية فاا  هااذ  ا جتمامااات وملياام يجااب ان يكااون ملمااا بالجوايتااولى 

ال اختصاو ا جتمامات والمصاطلحات الفنياة المختلفاة والمساتخ مة فيااا كاذلك فامااا  قيقاا  لسالطات 
جتمااي كذلك العام كامل بالن اط الذي تقوم بم المن أة الت  يبحص ا . األجتماي الذي يقوم بسك تا ية

بعاااف ال اااؤون والمسااااةل المتعلقاااة بااااا مع فاااة لااابعف الجواناااب الفنياااة التااا  تااا و  حولااااا المناق اااات 
يفاام إ  القليال مماا يا و  فا  هاذ   او  يعا ل و فالسك تي  الذي يتاولى ساك تا ية ًحا  األجتماماات وها

جتماااي مااان ا جتمامااات ً لااب الظاان ًناام لاان يكااون موفقااا و قيقاااا فاا  تسااجيل مااا يجاا ي فاا  هااذا ا 
  ًن يفام ماا يساما ويساتومب األفكاا  او فالف   لك  يحسن تسجيل وكتابة بما يسما يجب  ،مناق ات

وهذا يجعل مان المساتحب ًن يكاون الساك تي  الاذي يحما   ،واع اا ال ةيسية الت  ت و  ف  ا جتماي
لذي تقوم بام ال ا كة جم الن اط ااو اجتمامات مجل  إ ا ة اح ى ال  كات الصنامية ماال ملما بكافة 

وباذلك يمكنام مان تتباا المناق اات ومان التعا ل ب قاة ملاى وجااات النظا  التا  تسااق  ،ولم المام ماام
 .  اقماو و ا  ون تح يل إلى  فات   ف  ا جتماي وينقلا
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كذلك توف  مساتوى جيا  مان المع فاة بأصاول وقواما  اللراة الع بياة حتاى ويمكنام تساجيل ماا يا و  فا  
التقاااا ي  المتصااالة بااااذ  ا جتماماااات بلراااة ساااليمة  ون حاجاااة إلاااى  اوتاباااة الماااذك ات ا جتماماااات وك

 . ت  ةي  ف  تصحيح األخطاا اللرويةا رال وق
اتقاااان الكتاباااة ملاااى األلاااة الكاتباااة و كماااا يجاااب تاااوف  بعاااف المااااا ات المساااام ة ماااال اجاااا ة ا ختااازال 

م لاام قليلااة القيمااة محاا و ة واه  ًصاابحت مع فتااويجااب ًن يكااون انتقالاام لالختاازال ب  جااة كبياا ة اااا بنومي
 .النفا

و باا  ًن يكااون ملمااا المامااا تامااا بعلاام الاانف  والعالقااات اإلنسااانية لمع فااة  وافااا ا تجاهااات المختلفااة 
للمتحاا اين مناا  ماا ف آ اةااام وتااوف  حاسااة سااما ممتااازة حتااى يسااتطيا السااك تي  ان يلااتقط ويسااتقبل 

 .بساولة كل ما يقال ف  ا جتماي

 عيوب الجتماعات 
ا جتمااي  وس ايماا خاصاة اذا لام يساو  جااو امات فاناك ميوب ومسبال  م من المزايا الكاي ة لالجتم

 . ال يمق اطية لجميا الم ا كين ف  التعبي  من آ اةام ًوفكا هم
ما ات الكاالم  كان هنااك تح يا  لعا  األف ا  يسيط ون ملى هذ  ا جتماماات خاصاة إذا لام ي فان بع

صاة المجاال لريا   ف   يتايح ف  التعلم فيسيط  البعف ملاى هاذ  المناق اات و  والت  يسمح باا للعم
 .همالتعبي  من آ اةام ووجاات نظ  

ق    تؤ ي هذ  ا جتمامات النتيجة الم جوة إذا لم يكن ملى ً   هذ  ا جتمامات  ةاي  ملاى ملام 
ذا لم يكن ملى مستوى مناستام بالنظام ال اخل  واللواةح الت   ب من المااا ة تحكم هذ  ا جتمامات واه

 . ف  إ ا ة المناق ات
فق  يتفق المجتمعون ملى يق ا جتمامات تمل الً ي الوسط كاي ا ما تكون الق ا ات الت  تتخذ من ط  

البحااص نظاا ا  خااتالل اع اا وتعااذ   اوم ااكلة مع ومااة للمناق ااة  اوً ي وسااط فيمااا يخاال مسااألة 
الوصول إلاى قا ا  يحلاى   ي اما  المصالحة العاماة وان الاا ل كلام كاان منصابا فا  ا جتمااي ملاى 

 .الق ا  مناا األ لبية ًيا كان نوي هذا ا تفاق ملى ق ا ات ت م 
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كماا  لاى نومياة األممااا وحسان اختياا همق  تتأا  النتاةج الت  تأت  باا هذ  ا جتمامات وتتوقل م 
 .ن وا نسجام بيناماو لفك ي والعلم  والاقاف  والخلق  ملى م ى التعيتوقل ملى مستواهم ا

فام لم يكلفاوا  .تماما  من المومومات الت  يتناقش ف  ا جتماين و ق  يأت  بعف األمماا وهم خال
 اق التاا  ا ساالت الااايام مااا بطاقاااة و ًنفسااام م ااقة ا طاااالي ملااى البيانااات والماااذك ات و ي هااا مااان ا 

 .هذا يؤا  تأاي ا سيةا ملى مستوى مناق اتام ف  ا جتمايو ال موة لالجتماي 
من المستوى المناسب وهذا يجعلام  يا  قاا  ين و خب ات  اووف  بعف األحيان ق  تنخفف مؤهالت 

ا  اات اك فياااا بصااو ة ايجابياة فعالااة وهااذا مااا يحاا   األمماااا المنتخبااين  اوملاى متابعااة ا جتمامااات 
ى هذ  الصعوبة وذلك من ط ياق يكون مميت ًمكن الترلب جزةيا  ملالمجال  إ ا ات ال  كات حيص 

 .بالخب ات اإل ا ية والفنية الالزمةت  يب هؤ ا األمماا المنتحبين لتزوي هم 

 : (53)واجبات السكرتير تجاه الجتماعات
 :هناك االاة م احل تستوجب اإلم ا  والتايؤ لاا من قبل السك تي  وه  كما يل 

  Before Meetingقبل ا جتماي  .1
 :يةتم من قبل السك تي  قبل ا جتماي ما يل ًن ًهم ما يجب تا

ل ماااا الااا ةي  المبا ااا  او   جااا ول األمماااال مااا ة بعااا  التااا يعاااو  Agendaاماا ا  جااا ول األمماااال  -ً 
 ،وي مل ج ول األممال الموامايا التا  ساتناقش فا  ا جتمااي وكاذلك مكاان ووقات وتاا يخ ا جتمااي

ليكااون لألمماااا اا الجلسااة قباال ساابعة ًيااام فاا  األقاال ماان موماا  ا جتماااي يطبااا ويااوزي ملااى ًمماا
ًمااا ط يقااة كتابااة جاا ول األممااال فيباا ً مااا ة بتح ياا  وقاات ومكااان  .التايااؤ لاامو م الوقاات الكاااف  لق ااتاا

لاى با ون ماا ة تابيات و وتا يخ ا جتماي ام يكتب بع  ذلك التقااط التا  ساتط   للمناق اة فا  الفقا ة ا 
 ة قهذ  الف ،ًخ  فق ة تكون ما ة ألية ًمو  ًخ ىو ة السابقة الت  ستناقش ف  ا جتماي محم  الجلس

 .ت ي  إلى امكانية م ف ًي موموي لم ي ا  اليم ف  الجلسة ملى ًن يكون ممن نظام ال اة ة
 .يوضح نموذج لجدول جلسة(  16) وشكل رقم 
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فيختلاال اختالفااا   Agenda for General Meetingًمااا جاا ول األممااال الجلسااة مامااة ساانوية 
بسايطا  ماان جاا ول ًممااال ا جتمامااات ا متيا يااة حيااص يااوزي ملااى جميااا منتسااب  الاا اة ة و  يقتصاا  

 إ سالم 
إلاااى ًممااااا محااا  ين كماااا يختلااال مااان حياااص المساااتوى ذلاااك ًن الموامااايا التااا  ساااتناقش فااا  هاااذ  

ماا تقا م يقاوم الساك تي  بتايةاة باإلماافة إلاى  .الجلسات تختلل مان موامايا ا جتماماات ا متيا ياة
يختلال قلايال مان جا ول األمماال الاذي  Chairman Agendaج ول ًممال خاصة ب ةي  الجلساة 

 .يوزي ملى األمماا
ياااوزي ملاااى  مااان موامااايا الجااا ول الاااذي ي ااامل جااا ول ًمماااال الااا ةي  ملاااى معلوماااات ًكاااا  تفصااايال  

تناقش فا  ا جتمااي والتا  قا  يحتاجااا ليات كل فق ة ساو األمماا كأن تتممن المعلومات ملخصا   
 .لي ون  ةي  الجلسة مالحظاتممن الفق ات  ويت ك مجا   كافيا  ف  الجانب األيمن ،ًاناا الجلسة

 ...كالق طاساية واألجاازة ،التأك  من ًن القامة مايةة بالمساتلزمات الما و ية التا  ذك ناهاا ساابقا   - ب
 .الخ
 .ممناا  ساةل ا متذا  من األممااليات الت  تتعلق بالجلسة وبو كافة ا  -  
ال اخل الاذي امتاذ  مان ا جتمااي  اوجما المعلوماات ذات العالقاة با جتمااي مان األ اخال  - خ

 .والذي يع ل منم ان ل يم وجاات نظ  معينة تخل مواميا المناق ة
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 ( 16) شكل رقم 

 نموذج لج ول ًممال جلسة 
  On the day of Meeting(54)ااناا ا جتماي  .2

 : أهم ما يجب تهيئته أثناء الجتماع يتلخص فيما يلي 
مان وجاو   اكا تو  مبكا ا  إلاى قاماة ا جتمااي واليستوجب ملى السك تي  ف  ياوم ا جتمااي الحما -ً 

ماا و ي ليكااون حاماا ا  قباال مبكاا ا  كافااة المسااتلزمات المطلوبااة التاا  ساابق ذك هااا وكااذلك فاا ن حمااو   
 .وصول ًمماا المجل 
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ب ون مذ  ف  ال فت  المع   اويب ً السك تي  بتسجيل ًسماا الحمو  وكذلك ًسماا الرياب بعذ   - ب
لكتابة مساو ات محاما  ا جتماماات وللتاكا  مان ساالمة العا   القاانون  الحماو  وفا  حالاة اكتماال 

 .الع  
ذا كاااان هنالاااك امتااا اف ملاااى صااايا ة بعااافو يقاااً  الساااك تي  محمااا  الجلساااة الساااابقة لتابيتااام  - ت  اه

الفق ات فتع ل قبل التوقياا مليااا فبعا  التوقياا   يجاوز إجا اا ًي ترييا  مليااا ًماا إذا كاان المحما  
نماا ياتم  موزما ملى األمماا قبل انعقا  الجلسة فيعتب  المحم  مق واا و  يقً  مج  ا فا  الجلساة واه

 .تابيتم فقط
 . اناا الجلسةليات مطلوبة ًاو  اومسام ة  ةي  الجلسة بتزوي   بأية معلومات  - ص
بسجل السك تي  ًانااا الجلساة تفاصايل المناق اات التا  تا ا  فا  الجلساة ويا ون ا قت احاات التا   - ج

يباا ون نتاااةج التصااويت ًن تاام التصااويت  ،كااذلكو تطاا   ًسااماا مقت حياااا الااذين يانااون ملااى ا قتاا ا  
 .ملى ًح ى الفق ات

 :(55)ليةأما طريقة تقديم المقترحات والتصويت فتتم بالصورة التا
مان قبال األمماااا الا ا بين فاا  تقا يم المقتا   م اافومة باسام المقتاا    Motionsتقا م ماا ة اقت احااات 

ًوسماا المؤي ين مليم ًن وج وا إلى سك تي  الجلسة حيص تم توزيعاا ملى ًمماا المجلا  قبال با ا 
سااة المجااال المقاا م التايااؤ لمناق ااتاا وفاا  ب ايااة الجلسااة يفسااح  ةااي  الجلو ا جتماااي لالطااالي ملياااا 

ا قت ا  البيان وجاة نظ   واألسباب الموجبة لتق يم المقت   ام يفتح باب المناق اة لألممااا اعخا ين 
اب اا وجاة نظ   ًكا  من م ة إذا كاان نظامااا الا اخل    يسامح باذلك ما ا  ووق    يسمح لكل مم

ا ستفسا ات الت   ا ت ًاناا النقاش ذلك مق م ا قت ا  نفسم يفسح لم المجال م ة اانية ل جابة ملى 
ذ كاان ال اعو    ع   ةي  الجلسة بان النقااش قا  اساتوفى إذا المطلاوب فيعا ف المقتا   للتصاويت واه

لااى ًن يفسااح  ةااي  الجلسااة و ا : الساااة  بااأن هناااك خالفااات حااا ة هناااك ط يقتااان لمعالجااة المومااوي 
ذاك ااام يعاا ف  اوويقتنااا األمماااا باااذا الااً ي المجااال المناق ااات اخاا ى إلااى ًن يتبلااو  ً ي محاا   

 .ا قت ا  ملى التصويت
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  بالااا المناق اة والاانية ًن يقت   ًح  األمماا  لق باب المناق اة فيانا  مليام ومان اام يوماا اقتا ا
ذا كانت نتيجة التصويت ما  لق باب ترلق المناق ة ويصوت ملى ملى التصويت في تم التصويت واه

 المقت   األصل  وبعكسم إذا كانت نتيجة ا قت ا  م  
ااااا مااا ة ًخااا ى ق لالمجاااال فااا  اساااتم ا  المنافساااة لحاااين  ناااذاكالااا ةي  ا ح لاااق بااااب المناق اااة فيفسااا
 .والتصويت ملى المقت  
ذا كاان و ا قتا ا   Amendmentق  يق م اقت ا  تعا يل ااناا مناق تم ا قت ا     ملاى مان ياناهنالاك اه

صاايرتم ب صااويت ملياام ون التناق ااة ااام التصااويت فاا ذا ًنفااق الحاماالما قتاا ا  يعاا ف ماان التعاا يل ل
 ا إذا لاام يتفااق الحاماا ون ملااى التعاا يل المقتاا  ًماا اا و فاا ذا اتفااق ملياام األمماااا يعتباا  مقاا النااةيااة

 .متيا يا  ملى المقت   كما ذك نا سابقا  االتصويت  يج يف
لت  تتباين فياا وجاات النظ  فيتم التصويت ما ة ملى الحا ت اVoting (56 )ًما بالنسبة للتصويت 

لاى القا ا  مان األممااا المؤيا ين ب فاا ًياا يام وياام ما  المؤيا ين مويطلب  لتصويتف األم  ل  فيع
مااان بعاااف ًممااااا المجلااا  اااام يطلاااب الااا ةي  مااان الجااااة  Teller  مااان قبااال  اااخل يعاااين العااا 

المعا مااة  فااا اياا يام فااين ًيمااا  ملااام فاا ذا كااان ماا   المؤياا ين ًكااا  ماان السااعا  الاا ين يؤخااذ القاا ا  
ي ماا   ًفاا ا  المعا مااين مااا المؤياا ين ففاا  هااذ  الحالااة يصااوت  ةااي  او بعااين ا متبااا  ولكاان إذا تساا

 ،ن ه  الجااة الحااةزة ملاى القا ا  وهكاذا ياتم امتماا  القا ا الجلسة ف ذا صوت ما ًح ي الجاتين تكو 
 .واتي األصاو   يصوت ما ة إ  من  تس ومليم فان  ةي  الجلسة

 Ballotفاا  حااا ت معينااة يتطلااب األماا  التصااويت ملااى قاا ا  مااا بصااو ة ساا ية ويطلااق ملياام الساا ي 
مااا  ون ذكا  ًساماةام مليااا  اق بيماا ملى الحاما ين ليكتاب مليااا ً ي األماو ويتم ذلك بتوزيا 

الس ي يت و صسخة التاأل خال المعنين بالع  وتع ف ن او اق وتع  من قبل ال خل و ام ًجما ا 
 . ملى األمماا ويتخذ ازااها الق ا بع  ذلك 

 .السااك تي  قباالبعاا  انتااااا الجلسااة قاا  يطلااب ماان األمماااا التوقيااا ملااى مسااو ة المحماا  المعاا  ماان 
قاا  يكتفاا  باااذ  التواقيااا ومناا  طبااا المحماا  يوقااا ملياام  -وحسااب ا تفاااق  -وفاا  بعااف األحيااان 
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لمحماا  األمماااا ملااى ا -وفاا  حااا ت ًخاا ى قاا  يتفااق ملااى توقيااا  .. ةااي  الجلسااة والمقاا   فقااط
 .المحم  عم باإلمافة إلى التوقيا ملىبصيرتم النااةية ًي بع  طب

  After Meeting بع  ا جتماي .3
بكتابااة  وان يبا اا  اه  ا ليااات إلااى مصااو ملااى السااك تي  بعاا  انتااااا ا جتماااي امااا ة كافااة ا  جبيسااتو 

الفقا ات التا  نوق ات فا  عف تفاصايل ألن تأخ  كتابتم ق  يؤ ي إلى نسيان ب ؟مسو ة المحم  فو ا
ات لالطالي ملياا قبل طبعااا ومحاما  الجلساسة وبع  كتابة المسو ة يجب ًن تق م إلى ال ةي  الجل

 .يحتوي ملى خالصة ما  ا  ف  الجلسة ب كل ماوجز و قياقو يجب ان تكتب بلرة وامحة ومفاومة 
 : ًما اسلوب كتابة المحام  فيكون ما ة كما يل  

ي ااا  الااى اساام  ةااي  الجلسااة  ااام هاااا فاا  ب ايااة المحماا  يكتااب مااا ة  قاام الجلسااة ووقاات وتااا يخ انعق
سااماا المعتااذ ين ماان الحمااو  وبعاا  ذلااك يباا ً بتاا وين او واألمماااا الحاماا ين وكااذلك اسااماا الرياااب 

وتعقبااا الفقا ات التا  نوق ات  ب ً ما ة بتابيت الجلساة الساابقةاألمو  الت  نوق ت ف  الجلسة والت  ت
جتماااي القااا م إذا لاام يكاان فاا  ا جتماااي والقاا ا  الااذي اتخااذ ازاا كاال قاا ا  ااام بعاا  ذلااك ياباات موماا  ا 

 .فت ات زمنية معينةمح  ا ب
من المامات األخ ى الواجب القيام باا من قبل الساك تي  بعا  ا جتمااي متابعاة تنفياذ قا ا ات المجلا  

ل ولمامان تنفياذ ذلاك ملاى الساك تي  ان يكاون فا   فتا  المالحظاات الخاال باأمو  المتابعاة او   باو 
ن بعاف القا ا ات حياص ً ،الفق ات الت  تستوجب المتابعاة ويا ون ازااهاا الما ة القصاوى المقا  ة للتنفياذ

ومن  تنفيذ الق ا ات ملى السك تي  ا عا   ةيسام باذلك وكاذلك  .يستوجب تنفيذها ف  فت ة زمنية مح  ة
وكااذلك يجااب ملااى  .ساابب كااان ليكااون ملااى بينااةو ملياام ًمالماام فاا  حالااة ماا م تنفيااذ بعااف الفقاا ات 

 ۰۹) ال اكل  قام و  جتمااي السك تي  ابالغ اإل ا ات األخ ى ذات العالقة بالق ا ات الت  اتخاذت فا  ا
 .يمال نموذج المحم  جلسة( 
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 نموذج محم  جلسة( 19) كل  قم 
 الفصل الثالث
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 مكننة العمل المكتبي
 ماهية مكننة العمل المكتب : لو المبحص ا 

 ًجازة ا تصا ت: المبحص الاان 
 ًجازة اكاا  النسخ: المبحص الاالص
 الموا  السمعية والبص ية: المبحص ال ابا

 المصر ات الفلمية والبطاقية: المبحص الخام 
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 لوالمبحث ال 
 ماهية مكننة العمل المكتبي

 مفهوم مكننة العمل المكتبي
والجملاة (  ( Office Automationه  مكنناة المكتاب ًن الجملة الم او ة األن ف  مص نا الح يص

 Office of)مكتب المستقبل ما يع ل ب او( Electronic Office)األن المكتب ا لكت ون    صاألح
the future)  ااالامماتساتخ م لل  لاة ملاى المكاتاب التا  تعتما  فا   طلحات اصابحتالمص كل هذ 

مااا  اوكالحاساابات ا لكت ونيااة ووساااةل ا تصااال ا لكت ونيااة  ةو  طااتة ماجاااز المكتبااة ملااى التعاماال مااا 
 Computing Communication Technology) والحاسبات  بتكنولوجيا ا تصا تتع ل اعن 

التقنااا   الجاناااب ذاط ق لااااالتبااا ااااذاكتفااا  بساااوق   ن -ولفاةااا ة الطالاااب  -إ  ًنناااا فااا  هاااذا الفصااال  
عط  صو ة وامحة لكل ًنواي ًجازة والمع ات الت  تتوف  ف  بل سنة المكتب ننالمتطو  فقط من مك

ا والتاا  وجااو ة والمسااتخ مة فاا  مكاتبناامي الا والمتطااو ة اناااة م ياايلالتق ااااالمكااان ملااى اخااتالل ًنوام
تاااب متكاملاااة صاااو  الكامااال وال اااامل لمكاتالطالبناااا أمااال بااا خولاا فااا  المساااتقبل ولنماااا باااين ًيااا ي ن

 . بأجازتاا ومستلزماتاا
يااااة مناااااا وا لكت ونيااااة  يلإذا فأننااااا سنسااااتخ م مصااااطلح المكنااااة ب ااااكل مااااام لي اااامل كافااااة األجااااازة التق

 .المتطو ة
 ة ف  العمل المكتب  نول المكن خ ًسباب

 .الزيا ة الااةلة والكبي ة ف  المعلومات والحاجة الياا .1
 .زيا ة ا تصا ت بين  ول العالم .2
 .ا ه يًهمية الوقت ف  اتخاذ الق ا ات ف  الم ا يا واألمو  المالية وا قتصا ية و  .3
مصاااا   ،الحاااا يصفاااا  مصاااا نا  قلي يااااة فاااا  مساااااي ة التطااااو ات الج ياااا ةمجااااز الطاااا ق الي ويااااة الت .4

 .التكنولوجيا
 .ص ف  هذا الع اك تم ف  مواكبة المستج ات الج ي ةمجز اإلنسان وا متما  ملى ذ .1

 :معوقات استخدام المكننة
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 .إل امتاا وصيانتاا او لتقاةاا  م م توف  األموال الالزمةو معوقات ما ية  .1
 .ت ريلاا وصيانتااملى  ةبالم    او   الب  ية المتخصصة م م توف  الكواو معوقات ب  ية  .2
ماا م تااوف  مسااتلزمات المكاتبااة والمسااتلزمات األخاا ى كتااوف  القااوة الكا باةيااة وا تصااا ت الااتفيااة  .3

 .مالمية اومب   بكات محلية 
 .الجال بأهمية هذ  التقنيات و و ها ف  تطوي  العمل المكتب  من اإل ا ات العليا للمكتب .4

 :المكاتب التقلي ية
المع وفاااة ملاااى اخاااتالل ًنوامااااا تقاااوم باألمماااال المكتبياااة وتتعامااال ماااا بياناااات  ًن المكاتاااب التقلي ياااة

تطبا ملى و ق  اووتكتب هذ  ي ويا  ( ( Symbols مزية  او(  ( Textنصية او(  ( Digital قمية 
 ،وتعا  منااا تقاا ي  احصااةيات وملخصاات ،تقً  وتناقش ام تنظم وفاق نظاام معاين وتحفاظ فا  ملفاات

 .خا جم اوبين مكاتبم ال واة  المختلفة  اخل القط  او الب ي  بين مكاتب ال اة ة الواح ة ت سل الوااةق ب
حيااص تحفااظ  ،الااخ ...قااواةم صاا ل وطلااب ،اماا  بال اااتاو  ،تعليمااات ،ااام ت ساال ب ااكل وااااةق  ساامية

استنساااخاا مناا  الحاجااة والطلااب وماان ًجااازة  اولحاين طلباااا واساات جاماا مناا  الحاجااة وامااا ة طبعاااا 
وا ستنسااخ  وًوجاازة ال ونيا(  ( Calculatorsالمكاتاب التقلي ياة ا  ت الكاتباة والحاسابات ال قمياة 

 :ومن ميوب هذ  المكاتب اعت (  ( Boxfilesوملفات الوااةق (  ( File Cabinetsو واليب الخزن
والت  تب ا من كلفة التايةة لل ساةل والوااةق والب ي  الاذي ا تفاي الكلفة ف  التعامل ما المعلومات  .1

كتكاليفاام الخاازن وا ستنساااخ وتكاااليل  ،خاصااة إذا كاناات ال ساااةل كاياا ة الحجاام ،ي تفااا يومااا  بعاا  آخاا 
 ،امكانية مياي الوااةق الو قية وتبعا هاا فا  حالاة ما م وجاو  نظاام  قياق للحفاظ وا سات جاي ..الو ق
وماا الواااةق فا  اماكنااا  اوبخطاأ فا  اماا ة  او   يمكان للموظال المخاتل حتى ف  حالاة وجاو  او

 .الصحيحة
 او ،إمكانيااة مااياي الوااااةق الو قيااة وتبعا هااا فاا  حالااة ماا م وجااو  نظااام  قيااق للحفااظ وا ساات جاي .2

وماااا واااااةق فااا  اماكنااااا  اوبخطاااأ فااا  إماااا ة  اوحتاااى فااا  حالاااة وجاااو   يمكااان للموظااال المخاااتل 
 .الصحيحة

امكانياااة  ،تريااا  الماااوظفين ب اااكل مساااتم  ،مااا م كفاااااة بعاااف الماااوظفين: الكاااا   وتاااوف   م اااكلة  .3
  .الكتابة اوا تكاب األخطاا ًاناا الطبا 
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 .م اكل األجازة .4
  .مياي الوقت ف  الكتابة والتصحيح واما ة الكتابة .1
 .اه ا  كميات كبي ة من الو ق .1
خاصاة فا  المكاتاب والا واة  الكبيا ة ص ل الطاقة والجا  والحاجة إلى ما   كبيا  مان الماوظفين  .9

 .يات واألن طة الواسعة والمتنومةذات الفعال
 :المكاتب المتطورة المعتمدة على التقنيات الحديثة

وحساب الحاجاات الفعلياة وا مكانياات المتاحاة الاى مكاتاب  ،مان السااولة ان تتحاول المكاتاب التقلي ياة
 :با ت نوجزها  لمتطو ة وب كل م اح

 :لىو  الم حلة ا
إلااى اسااتخ ام هاا  التحااول ماان ا  ت الكاتبااة العا يااة خطااوة ماان خطااوات تكنولوجيااا ومكننااة المكاتااب 

 ،فصاال  حقاااوهااذا مااا ساانتط ق الياام فاا  هااذا ال( Word Processors) جااااز معالجااة النصااول 
 (. ( Microformsالبطاقيةو باإلمافة إلى استخ ام المصر ات العلمية 

  :الم حلة الاانية
 الفاكساامل  و ي هاااو مااال الااتلك  التحااول باسااتخ ام ًجااازة نقاال ال ساااةل والوااااةق وا ستنساااخ ماان بعاا  

المصو ة ونقلاا الكت ونيا  مان و ة سومة والمطبومالم  و وه  ًجازة خاصة تقوم بتحليل الوااةق المكتوبة 
مساتخ مة فا  الم حلاة ة الإمافة إلى استخ ام الحاسبات ا لكت ونية و بما ما األجاز  .مكان إلى آخ 

  .(ًجازة معالجة النصول والمصر ات)لى و ا 
  :الم حلة الاالاة

نظااااام متطااااو  يعماااال ملااااى نقاااال ال ساااااةل بااااين  ووهاااا ،اسااااتخ ام الب ياااا  اإللكت وناااا  ال ساااااةل والوااااااةق
وهاااذا ًيماااا  سيوماااح فااا  الصااافحات  ،األ اااخال والمكاتاااب واإل ا ات إلاااى صااانا يق ب يااا  الكت ونياااة

  .القا مة
 

 :عةالم حلة ال اب
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وهااذ  م حلااة متطااو  جاا ا فاا  ا تصااا ت اإللكت ونيااة حيااص يساامح لأل ااخال فاا  المكاتااب واإل ا ات 
 ،ًي م اقبتااااا فااا  واقاااا حااا وااا  اخااال القطااا  ،بحماااو  الماااؤتم ات والنااا وات وا جتماماااات مااان بعااا 

 ،صاال مان بعا مان ط ياق  ا اات ما ف م تبطاة باأجازة ات ،ًوحيانا  خا جة مب  األقما  الصانامية
 .الر ف إ سال والوااةق المطلوبة( ل  مالفلس) وت تبط هذ  األجازة ًيما  بالناسخ الااتف  

وهاذا النظاام ياؤ ي إلاى حصاول األ اخال ملااى المعلوماات المطلوباة حاال حا وااا  ون الحاجاة إلااى 
 .ت ك مكاتبام

وتجااا   اإل اااا ة الاااى ًن ماااا  ،المكاتاااب ا لكت ونياااةاو وبعااا  هاااذا العااا ف المختصااا  المكاتاااب المساااتقبل 
ذك نااا  ماان مواصاافات تقنيااة ماليااة   تعناا  بالماا و ة ًن تباا ً اعن وحااا   فاا  مجتمعنااا الااذي نقصاا   

موجاااو  مااان توجيااااات مالمياااة متطاااو ة الترييااا  صاااو ة الواقاااا التقليااا ي لمكااااتبام و إنماااا التع يااال بماااا ه
ملاى ًن  ،مية وا قتصا ية الخاصاة بااموالنابا من حاجاتام الفعلية وحسب الظ ول الما ية وا جتما

  مكاتبناااا ًوممالناااا اإل ا ياااة والاااتخلل مااان الااا وتين  ت فااا  تطاااوياو ن هاااذ  التجاااا ب والمحااانساااتفي  مااا
و   ،فانحن   نعايش بمعازل مان العاالم ،والساك تا ية فا  نفا  الوقات ل اإل ا ةالت  تاقل كاهواألمباا 

فاالمام ًن  . ي هاا اوقلاة الخبا ة  اويمكن ًن تحيط  اةما م  التطو  التكنولوج  بحجة مامال الازمن 
مناا ما يناساباا ب ا ط   اساة الجا وى ا قتصاا ية لااا وماا تاوف   لناا  نأخذنطلا ون   هن  التجا ب ام 

سااااتخ ام تكنولوجيااااا ويمكاااان ًن تباااا ً ًيمااااا  بم احاااال   والوقاااات واألياااا ي العاملااااة، مااااالوال جااااا ماااان ال
ملاى ًسا  مالمياة م  وساة كا    تكاون النقلاة  -عتقا  األ جاح كماا ن ووها –ات وا تصاا ت الحاسب

 .ة ومكلفةةجفام
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 المبحث الثاني
 اجهزة التصالت

 : Telephoneجهاز الهاتف : لاو 
بال  م من كافاة ًجاازة اإلتصاال اإللكت ونياة الح يااة والمتطاو ة التا  ًصابحت سااة ة ومساتخ مة ا ن 

 -باآخ  اوب اكل  -الا واة  فا  العاالم، إ  ًن هاذ  األجاازة تعتما  فا  تناقال المعلوماات و ف  المكاتب 
فالااةل كان وماا  ال ولية، إذا اوتعمل ملى  بكة ا تصا ت الااتفية المحلية  اوملى جااز الااتل 
ًهام وسايلة مان وسااةل ا تصاا ت فا  المكاتاب واإل ا ات ملاى اخاتالل ًنوامااا و يزال العمو  الفقا ي 

باإلمافة إلى كونم وسيلة اتصال  اخلية مامة بين األقسام وال عب  .وبين العالم الخا ج  من حولاا
 .ف  البناية الواح ة

 : انواع اجهزة الهاتف
 -خطوط  اخلياة  -مناا لالستخ امات ال اخلية  ،ازة الااتل وبمواصفات متع  ةهنالك الع ي  من ًج

وسنذك   ف  ً نا  ًهم األناواي ال ااةعة ا ساتعمال فا  المكاتاب  .ومناا ممن  بكة الاواتل العمومية
 : ما م ف مختص  لألنواي المتطو ة مناا

  :الم كزية هواتل الب الة .1
تكاون  اوتعمل بواسطة المرط ملى هذ  المفااتيح (  ( Switch Boardوه  مبا ة من لوحة مفاتيح

اللوحة مزو ة باقوب يتم تحويل المكالمات الااتفية مان خاالل إ خاال ًساالك خاصاة  اخلااا لالتصاال 
وياااتم مااان ط ياااق هاااذ  الب الاااة ًيماااا  ا تصاااال الخاااا ج  ويمكااان  ،ماااا الجااااة المطلوباااة  اخااال الااا اة ة

  .ما ة(  ۸) الم ب ملى  قم  ا تصال خا جيا  من ط يق
خطااوط ( 1) ة ماان خطااين  ةيساايين تتفاا ي مناااا ويتكااون النظااام مااا .وهااذ  ماان األنااواي ال اااةعة مناا نا

 او( 24)متف ي مناا ( 1)اوف ي ( 11) ةيسية تتف ي مناا (  4) وتوج   بكات ًكب  مال  .ف مية
 . هكذاو (  111)تتف ي مناا ( 21)او( 31)تتف ي مناا (  ۹) 

 ويمكن للمكاتب الصري ة والمتوسطة الحجم استخ ام نظام لالتصال الااتف  ال اخل  والمع ول ب
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(Key Master )والجاااز يكاون  .خطاوط ف مياة(  1) مباا ة مان خاط  ةيسا  واحا  تتفا ي منام  ووها
، فعنا  اساتالم المكالماة ياتم ا تصاال مان ط ياق تل امتياا ي يحمال صافين مان ا ز ا ملى  كل ها

ملااى الااز  الخااام  باا قم الخااط الف ماا ، ًمااا ا تصااال الخااا ج  فيكااون ماان ط يااق الماارط  الماارط
 .ملى مفتا  الخط الااتف  ال ةيس  وهكذا

 :خطوط الاواتل الف مية .2
 ًساساااااا  ياااااا تبط باااااام خااااااط مسااااااام  اااااااانوي (Extension)ويعتماااااا  هااااااذا النظااااااام ملااااااى خااااااط ف ماااااا  

(subsidiary Extension ) تحا ص ال اخل مان  اناااملى الخط األسا  اويتم ا حتفاظ بالمكالمة
 .خالل الخط الاانوية

  .كما يمكن تحويل المكالمة مبا  ة إلى الخط الاانوي ف  حالة م م إجابية الخط األسا 
 انواي ًخ ى .3

لل  لاااة ملاااى ًن الخاااط م ااارول كماااا توجااا   اووتوجااا  هواتااال بااااا مفااااتيح ماااوةية تتاااوهج منااا  طلبااااا 
ية ويمكن استخ اماا ف  ال واة  والمكاتاب المكالماات ال خصاية للعااملين هواتل تعمل بالعمالت النق 

 .ويمكن ومعاا ف  م خل البناية ،اجعينالم   او
 :المتطو ةل اتاجازة الا .4

ومن ًهماا اجازة الااتل الت  تقوم بتسجيل المكالمات وحفظاا وتكمن ًهمياة هاذا الناوي فا  المكاتاب 
 ون الحاجااة إلااى وجااو   ،اماا  والتعليماااتو بأممااال المكتااب وا   سااتقبال المكالمااات المامااة المتعلقااة

 ،قاات الا وام ال سام او خاا ج  اوال خل ق ب الااتل وباإلمكان تسجيل المكالمة فا  ًي وقات ًانااا 
حااال مو تاام إلااى مكاناام او ويسااتطيا ال ااخل ا سااتماي إلااى مااا سااجل ماان معلومااات فاا  اليااوم التااال  

 اوبطاقاة ) بلية ملى خزن ً قام الاواتل ف  ذاكا ة  اخلياة ملاى وسايط وتتوف  ًجازة ًتوماتيكية لاا قا
)  اا يط ممراانط لاام القابليااة ملااى خاازن  اوفاابعف الاواتاال ماازو ة ببطاقااة بالسااتيكية ماقبااة  .( اا يط 
 قاام يمكاان اساات جاماا بمجاا   الماارط ملااى مفتااا  الاا قم المخاازون  ون الحاجااة إلااى اسااتخ ام (  411

وتازو  هاذ  األجاازة بمفااتيح خاصاية  ماا ة الطلاب  ون الحاجاة ًيماا  إلاى اساتخ ام  ،الق ل ال قما 
توماتيكيااا وتطلااق صااوتا  او وهنالااك ًجااازة تقااو  بااذ  العمليااة ،  فااا ساامامة التحا ص  اوالقا ل ال قماا  

  .منباا  من  تحصيل ال قم المطلوب
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م فا  آن واحا  ليختاا  منااا  قا(  ۱۲) وتكون لبعف الاواتال المتطاو ة  ا اة خاصاة تسامح بظااو  
 .ال خل ال قم المطلوب ا تصال بم
ومان ًحا ص الاواتال . صري ة تظا  كلفة كل مكالمة حاا   ا ة اووق  زو ت بعف الاواتل بلوحة 

ويعتب  من ًخ  المبتك ات ف  تكنولوجيا ا تصا ت الااتفية ويمتاز بكلفتم ( Videophone) الم ة 
، وتفيا  هاذ  الاواتال ي ا  من خطوط الاواةل ا متيا يةتصا ت ًكا  تعقالعالية وحاجتم إلى خطوط ا

 اوصااو ة  اوراا ف مخلااط ل اوتحاا اين لراا ف المناق ااات وجاااا لوجاام بااين المفاا  المكاتااب والاا واة  
 .م ف نوميات السلا  اف التسويق و ، وتفي  ألخ يطة معينة
 :ميوب الااتل

 :من ميوب ًهماا واإلسترناا منم ف نم   يخلبال  م من ًهمية هذا الجااز وم م امكانية 
 .ل طلب ف  ًحيان كاي ةاو من  صيل ال قم م امكانية تحم .1
 .ان رال خطوط الااتل من  الطلب .2
 .ل خل المطلوب ف  مكانم من  الطلب م وجو  ام .3
 . مياي الوقت ف  الطلب واما تم .4
 .امكانية العطل .1
 .ا  ت اخل الخطوط ما بعماا ًحيان اوم م ومو  الصوت  .1
 .لااتل وقواةم المكالمات الااتفيةًسعا  او ا تفاي ًجو   .9
توصاايلاا  اوماا م ماامان وصااول ال سااالة لل ااخل المطلااوب فاا  حالااة امطاةاااا ل ااخل االااص  .1

 .ب كل  ي   قيق
كل هذ  األسباب و ي ها  مت إلى ظاو  وساةل اتصاال ًكاا  فاملياة وتواكاب متطلباات العصا  مان 

ساااانتط ق الياااااا فاااا  ومااااات وال ساااااةل بااااين المكاتااااب واإل ا ات والتاااا  الساااا مة وال قااااة فاااا  تناقاااال المعل
 . الصفحات التالية

 : Inter comeاجهزة التصال الداخلي  :ثانيا
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التاا  تسااتخ م  خاال المكاتااب واإل ا ات ( ًوحيانااا الالساالكية ) تعتباا  ًجااازة اإلتصااال ال اخليااة الساالكية 
والمؤسسات من األجازة المامة والفعالة لالتصا ت وال   ملى ا ستفسا ات وتناقل المعلوماات ب اكل 

كاان  بااط كافااة  فااا الساامامة ويم اوساا يا جاا ا  ون الحاجااة إلااى اسااتخ ام الااااتل واسااتخ ام القاا ل 
القامات والر ل ببعماا بجااز اتصاال ياؤمن تناقال وتباا ل المعلوماات وايصاال التوجيااات و األقسام 

ًنظمة متعا ة لالتصاال  اووهناك ًنواي  .المكتب اووالطلبات إلى كافة الموظفين والعاملين ف  ال اة ة 
ويتكااون نظااام ا تصااال ماان  ،طالبنايااة والبعاا  فاا  توزيااا النقااا اوتعتماا  ملااى حجاام المكااان  ،الاا اخل 

 ،جااااز م كاازي متفاا ي مناام ماا   ماان األجااازة الف ميااة تااوزي فاا  ًماااكن مختلفااة تسااتقبل البااص الصااوت 
حيص يستطيا ال خل الذي ي ي  الجااز الم كزي التحا ص ماا ًي مان األ اخال الموجاو ين بقا ب 

وهنالااك  ،األجااازة الف ميااة وذلااك بواسااطة الماارط ملااى الااز  الخااال الااذي يمااال ذلااك الجااااز الف ماا 
 Multi - Cord cable) نظاام ًخا    يعتما  ملاى جاااز م كازي بال يعمال بواساطة ماا يعا ل ب 

 - ۰۱) ويمكان الا بط باين  ،الرا ل اولاى الا بط باين ًجاازة متعا  ة موزماة باين األقساام حيص يقوم م
 .ف ما  (  ۱۱

وهنا يمكن ا ستماي إلى صوت المتح ص  ون  فا سمامة لوجو  ممخم للصوت، كماا سامح بعاف 
  ي  اب المتحا ص او األنظمة ب فا سمامة ً بم بسامامة الاااتل لرا ف التحا ص فا  موماوي خاال 

مان طا ل كذلك يوج  ًجازة اتصال  اخلية ًحا ية ًي يكاون ا تصاال  .م من قول اعخ ينف  سمام
 .ساا اإل ا يين لالتصال بم ؤوسام إلمطاا التوجياات ومتابعة األممالوهذ  تفي  لل ؤ  ،واح  فقط

  :Telex( رقة بالم) س كالتل: ثالثاا 
بق ل هاتف  ويقوم ال خل المخاتل بطلاب مبا ة من جااز ً بم باعلة الكاتبة الكبي ة مزو ة  ووه
 .ومناا  اسااتالم اإل ااا ة الخاصااة .باااا ا تصااالالاا قم الخااال بالجاااة المطلااوب (  لاسااتخ ام القاا  ) 

توماتيكياا مان بعا  فا  او تطباا ال ساالة والتا  يعاا  طبعااا  ،ال الة ملى حصول ا تصاال باين الطا فين
وتطبيااا ال ساااةل مااا ة ملااى لفافااة و قيااة  ، ااابممباا  جااااز تلكاا  مو الطاا ل الاااان  المسااتقبل لل سااالة 

ويمكاان لاااذا  .ة آلااة خاصااة م تبطااة باامقصاااا بواسااط اواااا ماان الجااااز ومناا  انتااااا ال سااالة يااتم نزم
اللياال ولجلااب انتبااا  ال ااخل المسااؤول ماان  اوالجااااز ماان اسااتقبال ال ساااةل فاا  ًي وقاات ماان الناااا  



105 
 

خال يطلق صفي  خاصا  من  و و  ًية  ساالة  يمكن المرط ملى ز  .ت ريل الجااز بوجو   سالة
 .ةللمكتب

حيااص تطبااا ملياام ال ساااةل قباال  ،والع ياا  ماان هااذ  األجااازة يااأت  ماازو ا بجااااز ملحااق لل اا يط الماقااب
كلماة (  31) إ سالاا ام يرذي الجااز باذا ال  يط لر ف نقل ال سالة وتبل  س مة طبامتم الكلماات 

 .(57)كلمة ف  ال قيقة(  11) ف  ال قيقة ومن ال  يط الماقب إلى الجااز 

  :المزايا والستخدامات
وحاليااا   ،الواجااب توف هااا فاا  المكاتااب والاا واة ويعتباا  هااذا الجااااز ماان العناصاا  األساسااية وال ةيسااية 

ولاام  ،من متطلبااات المكاتااب الح ياااة بعاا  الااااتلو يمكاان القااول   يوجاا  مكتااب باا ون هااذا الجااااز وهاا
 :با ت فواة  متع  ة وامتيازات من الااتل والت  يمكن تلخيصاا 

 .المب قة زهي ة ج ا تصال فخ ماتتوف  ف  وقت الم سل والمستقبل باإلمافة إلى توفي  كلفة ا  .1
وقاوي بااا مناا  تقال ال سااالة ًن نقال المعلوماات ب ااكل مكتوباة يقلال ويجنااب األخطااا التا  يمكاان ال .2

 .  فويا  
واجتمامام  يقطا ملى ال خل المساؤول مملام واتل يوا   اةما  ملى ممل األ خال، فاًن الا .3
ًن يقً هاا لة تاأت  ويمكان فال ساا  لكتالاوظيف  ًماا فا  حالاة اساتخ ام الا اول مملم الفكا ي ظللمو  او

 .ال خل المعن  بع  حين
الاا   ملااى المعلومااات وال ساااةل   يمااط  ال ااخل الااى ا نتظااا   اومناا  الحاجااة إلااى اإلجابااة   .4

 .ملى الخط الااتف 
المكتاب  اوأل  اف ال خصية وقماا الوقت ملى حساب ممل ال اة ة    يمكن استخ ام التلك  .1

 .ا متيا ية الحال ما الاواتل وكما ه

                                  
(57) J. D. Denyer. - Office Management- fifth ed.- Plymouth: Maedonald and Evans. 

1980 P. 245. 
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وبال  م مما تق م يبقاى جاااز الاااتل مان األهمياة كوسايلة اتصاال ماماة وما و ية تعتبا  مان  ،لكنو 
 .الخصاةلو الحا ت خاصة بظاو  األجازة الااتفية ا لكت ونية المتطو ة الخ مات 

 س؟ ب تضمينها عن إرسال الرسائل بواسطة التلكالواج اهي المعلوماتم
ًياة معلوماات ًخا ى بواساطة هاذا الجاااز يجاب ًن تتمامن المعلوماات التالياة  اومن  إ سال ال سااةل 

 :لممان وصول ال ساةل وه 
 .(الجاة المستقبلة )  قم التلك  للجاة الت  سيتم إ سال ال سالة لاا  .1
 .منوان الجاة المستقبلة .2
 .إذا كانت ل خل مح   -ًسم ال خل المعن   .3
  .تا يخ اإل سال .4
  .ب كل مختص  وم كز ب  ط ًن تكون مفاومة الا لما ة ال سالة وتكتب  .1
 .( خل  او اة ة ) الجاة الم سلة لل سالة  .1
 .ا تصالًحيانا   قم التلك  للجاة الم سلة لتسايل مامة  .9
للجاااااات لااااتلك  بقاةمااااة تحماااال ً قااااام الااااتلك  ويجااااب ًن يحااااتفظ ال ااااخل المسااااؤول ماااان ت ااااريل ا 

خا جام  اواات الت  يتعامل معاا مكتبة  اخال القطا   ي ها من الجو والمكاتب واأل خال وال  كات 
ال سااالة ماان  وكمااا يجااب التأكا  ماان خلا .ايجااا  األ قااام الصاحيحة مناا  الطلابو ليساال مامااة ا تصاال 

ف  تصحيح األخطاا ومنعا  لاللتباسات او األخطاا قبل إ سالاا تجنبا  لمياي الوقت الذي يذهب م ى 
يومح ال كل  قام  ،ملى كلمات مبامة ف   ي  موقعاا الصحيحالت  ق  يسباا إ سال  ساةل تحتوي 

استقبال ال سااةل مبا   اوج ت العا ة من  إ سال  ،ًوخي ا   .(المب قة ) نموذجا  لجااز التلك  (  ۰۹) 
ال ااخل  اوال احاا ى النسااخ إلااى الجاااة ون بااأكا  ماان نسااخة واحاا ة لراا ف ا سااهااذا الجااااز ًن تكاا

إ سال ال ساةل ف  ملفاات خاصاة  اوحسب و و   -وب كل زمن   -ة ويحتفظ بالنسخة الااني .المعن 
 .المكتب او  ال اة ة بوح ة التلك  ف
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 (11) كل  قم 
 (التلك )جااز المب قة 

  Facsimile (الفاكسملي)الناسخ الهاتفي : رابعاا 
 :تعا يل .1

بين جاات مت امياة ا طا ال ًن هذا الجااز والخ مات المامة الت  يؤ ياا حاليا  ف  تناقل المعلومات 
وت  ج فا   .جعلتم من ًكا  ًجازة ا تصال فاملية ف  المكاتب وال واة  والجامعات وال  كات و ي ها

  -: ً نا  جملة من التعا يل المذكو ة ف  ًح ص المصا   ومناا
الب يااا  ا لكت ونااا  يخااا م  اوا ستنسااااخ مااان بعااا   او( مااان طباااق األصااال ) ان خ ماااة الطبصااالة  -
باااين المكاتاااب وتكاااون لااااذ  الواااااةق المتبا لاااة فااا  ً لاااب ( طباااق األصااال )  ساااال السااا يا للواااااةق اإل

نصوصا  اوصو ا   التسويقية ويمكن لاذ  الوااةق ان تكون اوا مالمية  اواألحيان الصيرة القانونية 
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اتف  وتسااتخ م بصاافة  ةيسااية  اابكات ا تصااال الااا. توقيااا وهاا  خ مااة منافسااة للااتلك  اوح وفااا   او
 .A4 (58)اانية لصفحة قيا  (  ۱۱)  الى  قيقة( 1.1)وتبل  س مة ا ستنساخ البع ى من 

ن هااا  خ ماااة إل ساااال الواااااةق باااين المكاتاااب التفااا  بااابعف األ ااا اف الخاصاااة ذات ط يقاااة يمكااا -
والط ق األخا ى التوصايل هاذ  الاوان  يا  ممكناة لعامال الوقات  .إ سالاا مب  وساةل اتصا ت ًخ ى

، ويعتاا يمكن ًن تكون ملى نطاق الممكن ان تتم هذ  الخ مة محليا  ومن . الخطأوالكلمة واحتما ت 
هاااذا يعتمااا  ملاااى ا تفاقياااات الساااعو ي باااين الااا ول فااا  حقااال ا تصاااا ت وخااا ماتاا السااالكية و  ، ولااا 

 .(59)والالسلكية
 ...التجا ياة والحاسابية والعلمياةو ومتطو ة اإل سال وتك ا  ال سااةل والواااةق اإل ا ياة  ط يقة ح ياة -

استنساخاا ) ومتبام ة من ط يق إنتاج نسخ طبق األصل  مسافات جر افية مت امية األط ال الخ بين
 اووياتم ذلاك مان ط ياق تحليال الكلماات  ،ام بااا إلى جااز ناسخ هاتف  موجو  فا  الطا ل الااان ( 

حياص ( المستقبل ) األ كال إلى إ ا ات  قمية ام إ ا ات قياسية ت اباية واه سالاا إلى الط ل الاان  
يتم إما ة تحويلاا إلاى  ماوز وكلماات مقا واة اام طبعااا ملاى و ق وتوزيعااا بنساخ طباق األصال كماا 

 . (60)جاا ف  الوايقة األصلية
م فايمكن اللراة الع بياة لااذا الجاااز وخ ماتاب ونستنتج من التعا يل ًمال  ًنام   يوجا  مصاطلح موحا 

 او( صلة الطب) او( الفاك  ) او( كت ون  خ مات الب ي  ا ل) او( الفاكسمل  ) ًن نطلق مليم 
فلكاااال هااااذ  المصااااطلحات صااااحيحة  .(الناسااااخ الااااااتف  ) او( ا ستنساااااخ ماااان بعاااا  ) او( لسااااة الطب) 

 . ذاتم ومستخ مة وتعط  المعنى

  

                                  
إ  ي  يوسل احم ،  ساةل ا تصا ت السالكية الالسالكية المتاوف ة أل ا اف ت اسال المعطياات، مجلاة اتصاا ت ( 58)

 ۲۹، ل ۰۸۹۹( ل، ت  ين الاان  و  بيا ا )  13ة و سلكية، م بية سلكي
ا ستنساااااخ ( الفاكسااااملى) )خ ميااااة التليماتيااااك : ا كاااا ، مااااالكولم  ، اتصااااا ت المعطيااااات الخاااا مات الح ياااااة ( 59)

 ۱۹، ل ۰۸۹۱( ل و ت  ين ا )  ۱۸البع ي، مجلة اتصا ت م بية مسلكية و سلكية، ي 
 ، ل۰۸۸۱الجامعة، : ، ا تصا ت، البص ة مام  قن يلج ، زك  الو  ي( 60)
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 : واستخدامات الناسخ الهاتفمزايا  -2
كوا   متخصصة لت ريلاا وبتا  يب بسايط يمكان انقاان  اوسالة ا ستخ ام و  تحتاج إلى خب ات  -

 .استخ اماا
كلفتااااا قليلاااة فاااا  م تبطاااة بقاةماااة  فاااا ًجاااو  الاااااتل و  تكلااال قياسااااا بالسااا مة التااا  ياااتم نقااال  -

 .ال ساةل فياا
 .والوااةقنقل ال ساةل   يمكن الخطأ ف   -
 .ا ختصا  ال  ي  ف  الوقت -
 .  مالقة لاا بالوقت فا  خ مة مستم ة صباحا  ومساا -
 .الوايقة الواح ة إلى م ة جاات ف  آن واح  اوامكانية إ سال ال سالة  -
  .توف  ًجو  نقل ال ساةل والوااةق بالب ي  ا متيا ي المألول -

ألجااازة الواجااب توف هااا فاا  المكاتااب واإل ا ات الجااااز ماان ًهاام ا اوولقاا  ًصاابحت اعن هااذ  الخ مااة 
وال واة  ملى اختالل ًنواماا وكلما كانات المكاتاب كبيا ة وذات مالقاات واساعة كلماا از ا ت الحاجاة 

مااحنا او إلااى هااذا الجااااز المتطااو  والسااال ا سااتخ ام والااذي يااؤ ي خاا مات مامااة وساا يعة جاا ا  كمااا 
  .ًمال 

 اولاااتلك  الاااذي بااا ًت ًهميتااام تنحساا  ًماااام جاااااز الناساااخ الاااااتف  وقاا  ًصااابح منافساااا  كبيااا ا  لجااااز ا
 .نماذج مختلفة لجااز الناسخ الااتف (  ۰۸) يع ف ال كل  قم  .الفاكسمل 

 
 نماذج مختلفة لجهاز الناسخ الهاتفي( 19)شكل 
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 أجهزة التصالت المتطورة: خامساا 
 Electronic Mailالب ي  ا لكت ون   .1
مااان  والمخاطباااات و ي هااا و  لنقاال ال سااااةل الب ي يااة والواااااةق والمسااتن اتتطااام نظااام نمااا ةا  باام ووهاا

معينااة  ا سااال هااذ  ال ساااةل ماان محطااةمكتااب وتنطلااق  اوال اا كة  اوًكااا  ماان  ااخل و  ااخل ًخاا  
ًناا  ً اابم  ،صاال الكت ونيااةاو تال  باامحطااات اسااتقبال بأسااماا هااؤ ا م) إلااى صاانا يق ب ياا  الكت ونيااة 

 : ويق م هذا الن المتطو  جملة من الفواة  ًهماا  .بصنا يق الب ي  ا متيا ية
 .خزن ال ساةل ف  هذ  الصنا يق لحين ق ااتاا من قبل الم سل لام الكت ونية .1
 .تنظيم هذ  ال ساةل ف  ا  يل خال بع  ق ااتااو امكانية حفظ  .2
الا قم المابات لكال  ىالليل وحت اووقت من الناا  ت   هذ  ال ساةل إلى الصنا يق الكت ونيا ف  ًي  .3

 .  كة ف  صن وقم الخال او خل 
 : Teledexالتليتك    .2

حيااص يمكاان معالجااة  ،واإل ا ات تجمااا بااين معالجااة النصااول وخاا مات الااتلك  تاابلمكاوهاا  خ مااة ل
جاا اا التعاا يالت  ،ة فاا  الجاااازوقاا ااة الصاافحة ملااى ال ا ااة المابتاا الاانل بواسااطة لوحااة المفاااتيح واه

 .(61)ال بكة التلكسية اوالمناسبة والالزمة ام إ سالاا إلى الجاة المستقبلية من خالل ال بكة الااتفية 
 :مزايا خدمة التليتكس

 :ك  بسبب المزايا التاليةج ي ا  للتل ا  سولق  ًصبحت الخ مة مناف
م ا ات ااوان (  ۰۱) فا  ( A4) الس مة الفاةقة ف  إ سال ال سالة حيص يمكن إ ساال وايقاة قياا  .1

 .م ة من س مة التلك  العا ي(  31) وه  ًملى بمق ا  
 .ح فا  ( 49)ح فا  مقا نة بالتلك  الذي يخزن (  ۱۱۸) اتساي خزن الح ول إلى  .2
 .امكانية إ سال واستالماا كما ه  من حيص ال كل والمحتويات والتواقيا .3
 .تقليل مصا يل الو ق .4

                                  
 .21، ل1719، 12مجلة اتصا ت م بية السلكية والالسلكية، ي( 61)
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 . برف النظ  من كفااتاا وفامليتاا مخصصة للمكاتب .1
 .الجما بين معالجة النل وا تصال من بع  .1
 

 :مجالت الستخدام
 :(62)يمكن استخ ام هذ  الخ مة ف  المجا ت التاليةو 
 .وااةق ،تقا ي  ،مذك ات ،ةل سا: الم اسلة  .1
 .كتلوكات ،ب ي  مبا   ،قواةم ًسعا : التجا ة  .2
 .ملفات األف ا  ،ج   المخازن ،امتما  نماذج: إل ا ة ا .3
  .وااةق مالية ،تسجيل مبيعات ،مبط الحسابات الجا ية: المالية  .4

 punched tape edgeوالبطاقاااات الماقبيااة او  ت بواساااطة ال اا يط الماقااب  وتعماال هااذ  ا
punched Card  و قاة او ممرانط او ياتم تساجيل الحا ول والمقااطا منا  ما باا ملاى  ا يط مرانط او

مياة فا  قا ل جاااز اعلاة الكاتباة و اام تابات هاذ  ا (  ( magnetic tape disc sheetممرنطاة 
 .(63)مية ال مويةو قيقة بواسطة ا كلمة بال ( 131) والت  تقوم الكت ونيا  ب نتاج النسخة الو قية بس مة 

 

  

                                  
 .33، ل1711، 17السلكية والالسلكية، ي: اتصا ت المعطيات والخ مات الح ياة، مجلة اتصا ت م بية( 62)

(63)  J.D. Denyer-Op. Cit. P.324. 
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 المبحث الثالث
 أجهزة اكثار النسخ

 Typewritersاآللت الكاتبة : لا او 
 .ساط المعنيةو وف  ًح ص ظاو ها مجة ف  ا  ،۰۹۹۱ل آلة كان مام او ًنتجت 

وظلت اعلة الكاتبة ليومنا هذا يعتم  ملياا امتما ا  كبي ا  ف  األممال المكتبية ملى اخاتالل ًنوامااا  
واعن ًصاابح لااو  المفاااتيح ي ااكل ً اة ًساسااية إل خااال المعلومااات إلااى الع ياا  ماان األجااازة  ،ًو ااكالاا
 .نية ًوجازة ا تصال من بع  المعق ة الت كيبا لكت و 

  :انواع اآللت الكاتبة
 :تقسم اع ت الكاتبة إلى االاة ًنواي  ةيسية ه 

  Portable Machinesاع ت الكاتبة البسيطة المتنقلة  .1
  Standard Machinesاع ت الكاتبة الي وية ا متيا ية  .2
  Electronic Machinesالمتطو ة اع ت الكاتبة الكا باةية وا لكت ونية  .3
 : اع ت الكاتبة المتنقلة .1

مكانية نقلاا من مكان إلى آخ  وتحفظ ما ة  اخل حافظات  كماا  ،حقاةب اووتتميز بصر  حجماا واه
ًناا تفي  ا ستخ امات ال خصية باإلمافة إلى اساتخ اماا لأل ا اف العملياة فا  المكاتاب وال ا كات 

 .وف    ل الموظفين
 :ة الي وية ا متيا يةالكاتباع ت  .2

 ت و  تختلل من سابقتاا إ  ف  كب  حجماا والحاجة إلاى بقاةااا فا  مكاان وهذ  من ًق م ًنواي ا 
 .ق  ة ًكب  للي  للم ب ملى مفاتيح األلة اوواح  اابت ملى األ لب وحاجتاا إلى الطاقة الب  ية 

 : وتتكون اعلة الكاتبة بنومياا السابقتين من جزةيين  ةيسين هما 
الجزا العلوي والذي يتح ك ح كة ًفقية ومزو  ب ولة تستعمل إل خال الو قة ما  ووه :القسم المتحرك
كماا يتصال بااا مسان  الت جياا الع باة و فعااا بف ا اات تابات بواساطة ز  خاال مليام  ،مسان  لتابيتااا

 .بة ف  الف اغ الذي يت ك بين األسط ً قام حسب ال  
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ما يعا ل لاو  المفااتيح  اوالجزا الاان  ف  ًسفل اعلة وتب ز مليم ًز ا  الح ول  وفا :القسم الثابت
ا  تكاااز الااذي تاباات ملياام  ويظااا  فاا  الصاال الاااان  ماان األساافل صاال ،التاا  تماا ب مناا  الطبااا

فا  هاذا الجازا از ا  ترييا  الاوان  ا يط الطابعاة كماا يوجا   ،األصابا الامانياة اليا ين اليمناى واليسا ى
 . ومسط ة المسافات القصي ة ومسط ة الحقول

 :ا  ت الكاتبة الكا باةية وا لكت ونية .3
تباا ً ماان اع ت الكا باةيااة البساايطة إلااى اع ت اإللكت ونيااة الح ياااة الماازو ة ب اا يط وتمتاااز بتعاا    

وتمتااااز اع ت الكا باةياااة بأنااااا م يحاااة منااا  اساااتعمال و  تحتااااج إلاااى قاااوة  .ماامااااا وسااا متاا الفاةقاااة
) كما يمكن بواسطة هذ  األنواي الحصول ملاى ًكاا  مان  ،مملية كالت  تحتاجاا األنواي ا متيا ية

 .نماذج مختلفة من اع ت الكاتبة(  ۲۱) نسخة وبومو  ويمال ال كل  قم (  ۰۱
  :Word Processors لو اجازة معالجة النص ،اانيا  

يطلاق لفتا ة ليسات بالقصاي ة  ( Word Processor) لقا  ظال مصاطلح جاااز معالجاة النصاول 
ًما اعن ف ن  .ًية وسيلة تسجيل وحفظ ًخ ى اوملى اع ت الكاتبة المتطو ة الت  تحتوي ملى ذاك ة 

الوحاا ات  اوجاازاا األ هااذا المصااطلح قاا  اتفااق ملااى اسااتخ امم لل  لااة ملااى الجااااز الااذي يتااألل ماان
 :التالية

 .Keyboardلوحة المفاتيح  .1
 Visual display unitالمط ل  اوال ا ة الم ةية  .2
  Electronic memoryالذاك ة اإللكت ونية  .3
  Printer( اعلة الكاتبة ) الطابعة  .4

 :انواع انظمة معالجة النصوص 
 ،جااازة معالجااة النصااوللعماال ً ، هنالااك االاااة ًنظمااة  ةيسااية مع وفااة وساااة ة فاا  العااالم اعنممليااا

 : وه  كاعت 
 : Stand - alone system )) (64)المنف   او النظام الف  ي  .1

                                  
(64) Donald H. Sanders. - Computers Today - New York MaGraw Hill, 1983. P.293. 
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 ،الااذكا ة ،لوحاة المفاااتيح بام) الوحاا ات األ باا المكونااة للجاااز  اووبموجاب هاذا النظااام تعمال األجازاا 
 اوتفاملااا ماا مواقاا و كوح ة واح ة فا  مكاان محا   وب اكل منفصال كمحطاة   يمكان  (اعلة الكاتبة

، وتكااون ذاكاا ة  م هااذا النظااام بكااا ة فاا  المكاتااب المحاا و ة األممااال والفعالياااتويسااتخ .محطااات اانيااة
 الصااااري ة المحاااا و ة األممااااال قاااااتفاملاااااا مااااا موا اواتصااااالاا  .الجااااااز ماااامن هااااذا النظااااام محاااا و ة

 .والفعاليات، وتكون ذاك ة الجااز ممن هذا النظام مح و ة
 

  
 
 

 
 كاتبة يدوية وكهربائية والكترونية آللتنماذج  22شكل 

 : Shared facilities systemsانظمة الم ا كة  ي  الفعالة  .2
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بناك معاين او بترذياة ذاكا ة ( Terminals)وبموجب هذا الناوي مان ا نظماة يمكان لعا   مان الط فياات 
ًكاا   اوتحاذفاا وتتصال بااا واحا ة  -البناك  اوًي الاذاك ة  -بالمعلومات والنصول المطلوباة والتا  

 .من ا  ت الكاتبة
 :( ( Shared - logic - systemsالة فعالم ا كة ال انظمة .3

باساااتخ ام  فتكاااون اللتخاااا  نقطاااة، ًماااا النظاااام ًماااال  مااان حياااص(  ۲) وهااا  م ااااباة لماااا  اااك  فااا  
 باإلماافة إلاىلنصاول خازن اف لرا   Main Frame الكبيا ة ةالحاساب اواسابة الكت ونياة م كزياة ح

( الفاكساامل )والناسااخ الااااتف  ( ك الااتل) عاا  مااال المب قااة ن بماا تصااالة التعاماال مااا ًجااازة ا امكانياا
 ال مااااا ط فيااااات ًخاااا ىتصاااا ة اامكانياااا الااااىة فال باإلمااااو بعياااا ة ماااان وجااااو  جااااااز معالجااااة النصاااا

 .(اتبةاع ت الك) الجة النصول ومخ جات جااز مع

 : (65)ي من األجازة تحتم النقاط التاليةبالتعامل ما هذا النو ان اختيا  النظام الخال 

 .اإلمافاتو لتوسا النظام ل اوقابلية الجااز  .1
 .نومية العمل الذي يستطيا ًن يقوم بم النظام .2
 .(س مة المخ جات المطبومة ) ة تبس مة اعلة الكا .3
 .قابلية الذاك ة الخزينة .4
 .نظامما ذاك ة الا ااا واتصالطب  م   المحطات الت  باإلمكان  .1
 .الكلفة الما ية .1

  :ازذاكرة الجهل داخوسائل حفظ البيانات 
 :يمكن ًن تحفظ البيانات  اخل ذاك ة الجااز ملى م ة وساةل وه 

  Punched tapeب اقال  يط الم .1
  Magnetic discالق ل الممرنط  .2

                                  
(65)  H.L. Capron, and Brain K. William – Computers and data processing – California. 
Benjamine Commings. 1982. P.311.  
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  Floppy disc نةاألق ال الم   .3
 Main Frame Computer Storageذاك ة الحاسبات ا لكت ونية الكبي ة  .4

  عمل جهاز معالجة النصوص
و اؤون ا فا ا   ان ممل هذا الجااز اقتصا ي ومفي  جا ا فا  المكاتاب واألمماال اإل ا ياة والمحاسابة

ب ااكل خااال والتاا  تتماامن اممااا  كاياا ة ومتنومااة وتحتاااج الااى تصااحيح وتحاا يص وامااافة وحااذل 
هااال األمماااال المكتباااة التااا  تنقااال كا وا حصااااةيات و ي هاااا مااان التقاااا ي و كتاباااة الماااذك ات وتح يااا  ك

حاجتاااا إلااى كميااات كبياا ة ماان الااو ق و  السااك تا ية وتسااتنزل الوقاات والجااا  الكبياا ين با مااافة الااى
 ، ي هااا فاا  الااذاك ةو ال ساام   الكتاااب او التق ياا  اوي يقااوم بخاازن المااذك ة فبواسااطة هااذا الجااااز الااذ

 اوح المعلوماات تعا ف وتصاحي اوالا ةي  اإل ا ي  تق ي  من قبالال واهذ  المذك ة  يمكن من  طلب
اام تبا ا  ،اتيح فتظا  الكلماتمة وانا الع ف الم تبطة بالجااز باستخ ام لو  المفتح يااا تظا  بس  
اإلحصااةيات الفصالية ن  اوالتع يالت واإلماافات المطلوباة ملاى التق يا  ال اا ي  السك تي ة با خال
هذ  التع يالت تاتم فا  ذاكا ة الجاااز وت اقاب مان ط ياق ال اات ا نتاااا مان وماا و قة واح ة فكل 

 ،ًكاا  منام اواإلحصااةية بال اكل الجا  طلاب نساخة و قياة  اويخزن التق يا   ،الصيرة النااةية للعمل
  .الوايقة المطلوبة اومن التق ي   -بالع   المطلوب  -تقوم اعلة الم تبطة بالجااز ب خ اج النسخ 

 :ة النصوصمزايا جهاز معالج
 : توماتيكية وكا ت  و لاذا الجااز الع ي  من المميزات خاصة بمقا نتم ما اعلة الكاتبة ا 

الس مة الفاةقة ف  طبا المخ جات الو قية وتظا  هذ  الميازة ب اكل خاال فا  المكاتاب واإل ا ات  .1
التاا  تتطلااب م اسااالت كاياا ة ولجاااات  وال اا كات الكبياا ة ذات األممااال المتعاا  ة وا  تباطااات الكاياا ة

 .المستفي ين ف  خ مات المكتباو المساهمين او متع  ة تطبا قواةم الم ت كين 
امكانيااة التحاا يص يسااتعمل بكااا ة فاا  المكاتااب واإل ا ات التاا  تحتاااج إلااى تحاا يص معلومااات ب ااكل  .2

زن واأل وات ا حتياطيااة ان معلوماتاااا  اةمااة الترياا  كقااواةم ا سااعا  وقااواةم وماازو ات المخااااو مسااتم  
ال قما  او وباإلمكان خزن البيانات بال كل المطلوب حسب حاجاات المكتاب الت تياب الاجااة   .و ي ها

 .وطلبم من  الحاجة حسب الت تيب المطلوب ًيما   ،ةك  االزمن  وا حتفاظ بم ف  الذاو 
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قبل السك تا ية تح ي  ال ساةل الذي يتطلب طبعاا ألكا  من م ة واح ة من او  تصحيح المسو ات .3
المساااو ة تكتاااب وتخااازن لمااا ة واحااا ة فااا  ذاكااا ة الجاااااز وياااتم ف ،وهناااا   تحتااااج إلاااى اماااا ة طباااا

ين او ومااابط األبعاااا  والمساااافات الساااط ية وتابيااات العنااا ،والحاااذل واإلماااافة ،التصاااحيح اللراااوي
وبمجااا   مااا ب المفااااتيح الخاصاااة بكااال مملياااة  ،ا اااة الجااااازال اااخل جاااال  ًماااام ال و و ي هاااا 

 (. ۲۰) انظ   كل  قم  (66)تحصل ملى ال كل النااة  المتكامل والمطلوب

 
جهاز معالجة النصوص (21)شكل   

 اجهزة الستنساخ: ثالثاا 

  اهمية الستنساخ

ساواا فا  حاا ت  إلى ا ستنساخ ًصبحت من األمو  الم و ية والب ياية ف  نف  الوقتان الحاجة 
ًكااا  ماان الوااااةق او حاليااا  بحاجااة مسااتم ة إلااى الحصااول ملااى ساانة  ل، فال ااخيةال خصاااو الوظيفيااة 
فاا   ا ستنساااخال خصااية وهاام ًجااازة او فيااة الاقااو لحاجتاام العلميااة او لاا فاا  موقعاام الااوظيف  او التاا  يتاا 

والتبليرااات  تعليماااتوال اماا و نقاال وتعماايم ا فاا   ول ساا ايالاا واة  ال ساامية و ياا  ال ساامية والم اسااالت 
 .خا ج الا اة ةاو م ؤوسين من  اخل إلى ال الصا  ة من ال ؤساااو ، ة ة الواح ةبين األقسام المختلفة لل ا

مناا  الحاجاااة  لماا اجعين والمسااتفي ينإلاااى ا خانسااباإلمااافة إلااى ًن بعااف الااا واة  تقاا م خاا مات ا ست
 .المكتبية المع وفة ا ستنساخجازة نماذج  ( 22)ويع ف لنا ال كل  قم . ب ون اج  اوباج  

                                  
(66)  J. D. Denyer - Op , Cit. P. 336. 
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( 22)كل ش أجهزة الستنساخ مكتبية

 :مزايا الستنساخ

  :با ت فك ة التصوي  ا متيا ية ولكناا تمتاز مناا تقوم مملية ا ستنساخ ًساسا ملى 

 .ف  الحصول ملى النسخ المصو ةالس مة الفاةقة  .1
 .ةوالكلفاقتصا  ف  الوقت والجا   .2
ج اااتم)الراا استخ ام الفلم الخام وما يتبعم من ممليات معالجة  .3  (. التحميف واه
 .لم ا  استنساخماي  والتكبي  لألصل رالتص بنسبةامكانية التحكم  .4
  .بالع   المطلوب وبساولة فاةقة الحصول ملى نسخ .1
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الااو ق الحسااا  الرااال  الاا خيل الااامن والمتااوف   اةمااا  والجااال باا ل  ،اسااتخ ام الااو ق ا متيااا ي .1
 . م  المتوف  ف  األسواق المحليةو الامن 

وبظاو  ًجازة ا ستنساخ المتطو ة اعن ًميفت مزايا ج ي ة لاذ  األجاازة لتجعلااا الخا مات ًومماال 
 .المكاتب الح ياة مناا ملى سبيل الماال

  .مكانية استنساخ ًكا  من و قة واح ة ف  آن واح ا .1
  .ل األبيف واألسو سخ ملونة لألصمكانية الحصول ملى نا .2
 خل اجاة إلاى قلاب الو قاة وتاًي  ون الح -امكانية التصوي  ملى وجا  الو قاة فا  نفا  الوقات  .3

 .ال خل
  .كفااة مالية من حيص الومو  والس مة وتع   الماام .4
 .يلساولة العمل والت ر .1
 .المفي ة ج ا  ألممال المكاتب( المنم ية) توف  احجام صري ة  .1

لااى الاا  م ممااا ذكاا  زة استنساااخ مكتبيااة متطااو ة ولكاان مجااا  ألجاااذنمو ( ۲۱)لنااا ال ااكل  قاام ويعاا ف 
 :ًهمااهذ  األجازة من بعف العيوب  و، فال تخلًمال  من مزايا

 .ا لتواااتم م امكانية استنساخ وااةق إ  إذا كانت مسطحة ومستوية وخالية من  .1
المظلمااة تكااون نتاةجاااا  ياا  وامااحة و بمااا  اوالمعتمااة  اوتصااوي  الصااو  وال سااوم ال قيقااة جاا ا   .2

  .فا لة
، لماا األجاازة الح يااة كانت األصول ملوااة وسخا  ي  ملونة، ولا لب ًجازة ا ستنساخ تعط  ن .3

 .فأسعا ها م تفعة وي كل ق    يسمح للمكتب وال اة ة من الحصول ملياا بساولة
 .اإل امةو األحبا  وم اكل الصيانة النقل ف  الموا  ا حتياطية و  .4

  :ساخقاط الواجب مراعاتها قبل الستنالن

 .مع ات التابيت األخ ىو  اق من ال بابي  و ا  ومن خلالتأك   .1
 .ب كل   يكون اكب  من امكانية الجااز اق ومتمنيا للجااز و و من حجم ا  التأك  .2
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 او التصااحيحات اوالتأ ااي ات ماان  اماان ومااو  األصااول وسااالمتاا ماان الت ااوياات وخلوهاا التأكاا  .3
 . ةيسخا سليمة وجنن نممة ك  ابتاا بألوان متع  كت اوالتعليقات 

مساافة كافياة  م ماا ماا مالحظاة تا ك اوطاو  وما الوااةق الم ا  استنساخاا بال كل الصحيح  .4
 .ناقصة اوو ة تنساخاا لع م الحصول ملى نسخة مبتحول حوال توايقة الم ا  اس

  األناواي   فاذ(  ي  الملونة  اوة الملون)الصو  الفوتو  افية ذات السطح الماا  تجنب استنساخ .1
 .تظا  ف  ًجازة ا ستنساخ

من الم و ي تح ي  م   النساخ المطلوباة فعاال  للوايقاة الواحا ة قبال ت اريل الجاااز وذلاك بتابيات  .1
ًن هااذ  الخطاااوة  .المطلاااوب ملاااى الاا قم –الموجاااو  فاا  كافاااة ًجااازة ا ستنساااخ  -   عااالز  الااتحكم ب

وي  ياا  متااوف  فاا  ا كااان حساسااا  وماان ناااذمامااة جاا ا  لتجنااب اهاا ا  كميااات كبياا ة ماان الااو ق خاصااة 
 .األسواق المحلية

 .يل والتعليمات والمواصفات األخ ىق ااة تعليمات الت ر .9
اصااافات ًوخيااا ا  ناااو  ًن ن اااي  إلاااى نقطاااة حساساااة وماماااة ولكنااااا ماملاااة إ  وهااا  قااا ااة تعليماااات ومو 

فكايااااا  مااااان ًجاااااازة ا ستنسااااااخ ت اهاااااا تعطااااال مااااان العمااااال  ،الجاااااااز وط يقاااااة ت اااااريل قبااااال اساااااتعمالم
نساخة فتامال هاذ  األجاازة ستمة صاو ها ال  اااو ما م جو تااا وما م صاالحيتاا مستخ موها من و وي ك

فا  ت مؤسساتاا ًما ا  كايا ة وفا  الرالاب   يكاون السابب فا  الجاااز نفسام بقا   ماا يكاون بع  ان كلف
ت فنيااة ان مااا األجااازة  قيقااة وحساسااة ولاااا مواصاافا .بالط يقااة الصااحيحة ال اارل اوسااوا ا سااتعمال 

متاوف ة باللراة  ااعمابو )المصااحبة لااا  (الكتلوكاات)ا  لاة و  معينة مومحة ب كل مفصل و قياق فا
المساتعمل واه  اا ات الت اريل ونومياة الاو ق  بأكملاامواصفات الجااز و لة  وتومح هذ  األ( الع بية 
 يحتااااجوهااال  ،لجااااازل فااا  فتااا ة زمنياااة محااا  ة ًي بااا ون توقااال التااا  يمكااان الحصاااول ملياااااو وحجمااام 
 اوالساااةبة فقااط  اق و وهاال يساتقبل ا  ،إلااى فتا ات للتوقاال خاالل ممليااة ا ستنساااخ المتواصالةالجاااز 
 .ال  وطو كلياما و ي هما من المواصفات او المجل ة 
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 مكتبية متطورةأجهزة استنساخ ( 23)شكل 

  :طرق الستنساخ
ساانقوم و . ةل متعاا  ة ولكاال ط يقااة مواصاافاتاا ومزاياهااا وميوباااا، ايمااا  ساااو و  تم بطاا قياا ان ا ستنساااخ

 .ًجازتاا ف  األسواق ب كل مبسط ومختص  ةوالمتوف   بذك  الط ق ال اةعة
 : Electrographic (التصوير الكهربائي)الستنساخ الكهربائي  .1
ال احنات األساساية ملاى   جاةواكا ها تطو ا ويعتم  الجااز بال  ستنساخًنواي ًجازة ا من ًح ص و وه

م تظااا  ح م ااحون بالكا باةيااة اااسااقط صااو ة  ياا  م ةيااة لألصاال ملااى سااطت الكا باةيااة فعناا  الت ااريل
الم ااحون بالكا باةيااة لراا ف إظاااا   سااطحل ملااى التكاااجمااا ويتالااذي ي لالخااا حوقبواسااطة المساا

ت بااةية كذلك ويتم تابيتاا ب اكل ناااة  وافعل  حنة كا باتقل الصو ة ملى الو ق با  تنًوخي   ،الصو ة
وتمتاز هذ  األجازة بساولة استخ اماا وس متاا ف  ( 24)مومح ف  ال كل وكما ه ،الح ا ة بواسطة

 باااوان قليلااة بمجاا   الماارط ملااى ز  الااذك  تااتم ب ااكل ًتوماااتيك  و سااابقةفالعمليااة ال .امطاااا الناااتج
وتصالح  ،ا ساللتصاري  مختلفاة ومنااا ماا يساتخ م الاو ق الحب ًوساعا  ونسا اموتأت  بأحج .الت ريل

امكانية األجازة التصوي   وومن ًهم مميزات هذ  الط يقة ه ، ستنساخ األصول  ي  الوامحة تماما  
لط يقاة فا  با   مان الاو ق المقطاا وتفيا  هاذ  ا(  ول ) استخ ام الاو ق الملفاول  اوملى وجم الو قة 

 اق  اخل و كما تقم  ملى م كلة انحسا  ا  ،حالة تصوي  مجمومة متصلة وكبي ة من المطبومات
 .نساخ ويؤا  ملى سالمة الجااز نفسمالذي يع قل مملية ا ست زالجاا
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  :Thermographالمتناع الحراري  .2

ستنساخم إلى هذا لم ا  افبتع يف األصيل ا .ويتم ا ستنساخ بتأاي  الموا ذي األ عة تحت الحم اا
لو قاة الما ا  نقال ل ساا يتحلال الحبا  وتتولا  طاقاة ح ا ياة تانعك  ملاى الساطح الح النوي مان الماياا

ملااى وماان خااوال هااذ  الط يقااة ماا م إمكانيااة الحصااول إ  . نسااخةتسالصااو ة الياااا مكونااة المنااو ة الم
وذلاك ألن األ اعة فاوق الحما اا    ،ة و يا  الملوناةاألسو  فقط لكافاة األصاول الملوناو نسخ باألبيف 
ن وبعف الموا  المع نية ف  مكونات الحب  المستخ م فا  كتاباة بو ما لم ي خل الكا   ح ا ةتتحول إلى 

 .(67)مستنسخًصل الموا  ال
 .(68)ت هذا النقل تع ل بالطيل الموة  المز وجفولق  ظا ت ًجازة تال

 
 

                                  
(67)  Peter New- Reprography for libraries-London Cliv Bingley. 1975 P.64 

 .171، ل1712الموصل، -م خل ف  ملم المعلومات والوايق نزا  محم  مل  قاسم-ًي، ًي ميخاةيلون( 68)
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 )24)رقم شكل 
 الستنساخ الكهربائيمخطط يوضح مبادئ عمل جهاز 

 اق او مال  المطبوماة اوبالي  وباعلة الكاتبة والم ساومة األصول المكتوبة  وتستنسخ هذ  األجازة كافة
 .المطبومات المجل ة اوصفحات من الكتب  اوة مسطحة ساةب

   ان جاامبالصااو  المستنسااخة  اوملااى ط يقااة ا ستنساااخ الحاا ا ي ساا مة ترياا  لااون الكتابااة  ويعاااب
 .الموا ال  ي  اوالح ا ة إلى  تع ماا

  :Diazo (ورق الديازو)الستنساخ باستخدام الصبغات  .3
القابلياااة ملاااى الحساااا  المطلااا  بم كاااب ًصاااف  اللاااون لااام و  ا ستنسااااخ هناااا باساااتخ ام و ق الااا يازياااتم 

التحلل بمج   تع مم للموا فوق البنفسج  حيص تتكون صو ة صف اا باهتة األبيف لذا تحتاج هذ  
الواماحة المعاالم ز قااا اللاون  الباا النساخة لر ف الحصاول ملاى ( تحميف ) الط يقة إلى معالجة 
  .ةإلظاا  وتابت الصو ة النااةية الوامح كوسيطبخا  األمونيا  اوالساةل  اووتستعمل الح ا ة 

ي  فقط ف  الحصول ملى ألن ًجازتاا تف ،لخ اةط الان سيةوهذ  من انجح الط ق  ستنساخ ال سوم وا
 .نسخ من ًصول و قية  فافة وملى وجم واح  فقط

 
  :Depletion( مضاعفة النسخ )  والطبع وأجهزة الروني

الصافحات الساابقة فا   سنتح ص مان كيفياة الحصاول ملاى نساخ متعا  ة وبط يقاة تختلال مماا ذك ناا 
متعااا  ة وكايااا ة مااان ط ياااق اساااتخ ام " يمكنناااا الحصااول  .والتاا  كانااات بواساااطة التصاااوي  وا ستنسااااخ

المع وفااة فاا  ً لااب المكاتااب والاا وا  وهنالااك طاا ق متعاا  ة فاا  هااذا المجااال ًهمااا مااا  وًجااازة ال ونياا
 :يأت 
  :Spirit duplicationطريقة مضاعفة النسخ بواسطة الكحول  .1

 :يل الط يقة بما يل  ويمكن تلخ
مبااا ة ماان و ق صااقيل ماباات ملااى قطعااة ماان الكااا بون  ووهاا(: Master)م حلااة ًماا ا  األسااا   .1

المطلية بما ة األينلين القابلاة للتحليال باالكحول تكتاب مليااا المعلوماات المطلاوب مماامفتاا بواساطة 
 .باعلة الكاتبة اوالي  
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 Hectographic Machineل بجاااز النماح ما يع   اوتابت ملى اسطوانة ف  جااز ا كاا   .2
ومنا   .والمكونة من م   من ا ساطوانات األساساية منااا لتابيات األساا  واألخا ى للمارط والتح ياك

الكتاباة مان الاو ق  اوالت ريل تتحلل الصبرة بتأاي  الكحول الموجاو   اخال الجاااز وتنقال المعلوماات 
 (.21)كل  قم كما مومح ف  ال  .األسا  إلى الو ق ا متيا ي

 

 مخطط يوضح مبادئ عمل أجهزة اكثار النسخ بطريقة الكحول( 25)شكل 
اللاون البنفساج  المعاا ول بصايرتم القوياة والاذي يمكاان  وويساتخ م الكاا بون باألوان متعاا  ة ويفمال ذ

 .(69)نسخة وامحة فق  (  ۱۱۱) بواسطتم الحصول ملى 
األجااازة فاا   اا ل متجاا  ة الاااواا متسااعة بعااف ويساابب اسااتخ ام الكحااول فاا  هااذ  الط يقااة تومااا 

 .تع يماا للجسم اوكما يحذ  من استخ ام الكحول بالي  مبا  ة  ،ال  ا

                                  
(69)  James Brown. - Av instruction Technology , media and methods. - 4th ed. - N. Y. 

MoGraw Hill , 1973 , p. 510 
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ويعاااب ملااى النسااخ الناتجااة ماان هااذ  الط يقااة ملااى التال اا  الساا يا مناا  التعاا ف للمااوا المبا اا  
لااذا   يفماال اسااتعمال هااذ  الط يقااة للحصااول ملااى نسااخ ياا ا  ا حتفاااظ باااا لفتاا ات  ،كأ ااعة ال اام 
  .زمنية طويلة

وملى ًية حال فاذ  الط يقة من ً خل ط ق تكاي  النساخ وتساتعمل للحصاول ملاى نساخ لأل ا اف 
 .اعنية الس يعة

  :Memo graphingطريقة مضاعفة النسخ بواسطة التسلسل الشمعي  .2
وه  من ًكا  طا ق مماامفة النساخ انت اا ا  واساتعما  فا  المكتباات وم اكاز ( وينبال و ما تع ل  او)

 -نساخة  (1111-3111)المعلومات والم ا   وال واة  ال خل امناا وكا ة نسخاا التا  تقا   باين 
هذ  الط يقاة ملاى وتعتم   .وبنف  ال  جة من الومو  إذا ًتبعت الط ق الصحيحة ف  تايةة األسا 

 . معية مابتم ملى و ق الكا بون المطل  بطبقة( و ق ا ستنسل )الو ق  األسا  
 :مراحل العملية

تخطيط المعلومات الم ا  ًكاا ها ملى الو ق ًماا باليا  باساتخ ام قلام المستنسال الخاال  اوكتابية  .1
نااا كا  تنقال نازي ال ا يط نااةياا  م اوطبامتاا باعلة الكاتبة بع  تايةة اعلة للطبامة بااذ  الط يقاة  او

الموجااااو  ملااااى سااااطح ( حف هااااا ) الحاااا ول واأل قااااام المطبومااااة مبا اااا ة ملااااى ًسااااا    ملااااى  اااا يط 
 .األسا 

 .يابت الستنسل ملاى اساطوانة جاااز التكايا  الم طباة باالحب  ب اكل مساتوي خاال مان ا لتاوااات .2
اااااز يااا ويا  ومااان الممكااان ت اااريل الج .اااام يحااا   العااا   المطلاااوب للنساااخة بواساااطة ز  الاااتحكم بالعااا  

 . توماتيكيااو  اووبالعتلة 
 اق البيماا إلى ال اخل بفعل و من  الت ريل تب ً اسطوانة األسا  بال و ان ف  حين تنسحب ا ٣ .3

 . و ان اسطوانة ال فا
وخاااالل العملياااة يسااايل الحبااا  مااان ا ساااطوانة الماقبااااة مبااا  الستنسااال فتنتقااال المعلوماااات إلاااى الااااو ق 

 .األبيف
وماان ميوباااا تلااك األاااا   .نسااخة ماان األسااا  الواحاا ( 1111)ل ملااى حااوال  وهكااذا تسااتطيا الحصااو 

التااا  تت كااااا ملاااى النساااخ الناتجاااة وملاااى األيااا ي ًوحياناااا  ملاااى المالبااا  بسااابب الحبااا  المساااتخ م فااا  
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و  يمكان . العملية كما ًن و ق الستنسل يتلل من  تع مم للح ا ة ال  ي ة الت  تذيب الطبقة ال معية
الكايا  مان مساتخ م   وًوخيا ا  ي اك. مصاحوبة بصاو  اوااذ  الط يقاة ألصاول صاو ية تكاي  النسخ ب

 .هذ  الط يقة من م م ومو  النسخ الناتجة
نمااا فاا  ًحاا ي م احاال العمليااة كالطبامااة  ياا  الجياا ة   اووالحقيقااة ًن الخلاال لااي  فاا  الااو ق  اةمااا  واه

ماااا م قابليتاااام ملااااى  او  ااة الااااو ق  اواسااااتخ ام ًقااااالم  ياااا  مناساااابة وقلااااة كميااااة الحباااا  المسااااتعمل 
وتنظيفم وت طيب اسطوانة األسا   وومن الم و ي فحل جااز ال وني .ا متصال بال كل الكاف 

 اوبالحب  ملى ًن   يرال  ف  ت طيباا ب كل يعط  نتاةج معكوسة فنحصال ملاى نساخ  امقاة جا ا  
 . ونيوال مخطط لعمل جااز( 21)يومح ال كل  قم  .ق ااتاام وهة تصعب 

 
 مخطط يوضح مبادئ همل جهاز الرونيو( 26)شكل 

 :Electronic memographicط يقة اكاا  النسخ بواسطة المستنسل ا لكت ون   .3
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فباإلمكاان  .وتمتاز هذ  الط يقة من سابقتاا بع م الحاجة إلاى طبياا المعلوماات باعلاة الكاتباة كتابتااا
مباااا ة مااان  ووهااا: الحصااول ملاااى ًساااا  مااان ًصاااول مطبوماااة باساااتخ ام جاااااز الستنسااال ا لكت ونااا 

يابت ملى ًح هما األصل الم ا  تكاي   ويابت  ، تين  وا تين تتح كان بنف  الس مةاو اسطوانتين متج
ت وناااا  الستنساااال الخااااال  ماااان الكتابااااة ملااااى األخاااا ى ومناااا  ت ااااريل الجااااااز تقااااوم ً اة الفحاااال ا لك

Electronic Scanner  بصاو ة ًتوماتيكياة بطباا ًساط  مان الاقاوب اام نقلااا إلاى الستنسال بواساطة
الااذي ساابق  اا حم مفصااال للحصااول ملااى نسااخ  وويسااتخ م جااااز التكاياا  ال ونياا .موصاال للكا باةيااة

 و قيااة مناام حيااص يتحلاال حباا  الستنساال الماقااب ويعااا  تكااوين وطبااا األصاال الماا ا  تكاياا   ملااى الااو ق
 .ا متيا ي

  



128 
 

 المبحث الرابع
 المواد السمعية والبصرية

  Slides and Slid Projectorsوأجهزة عرضها ( الساليدات)الشرائح : لا او 
 (:الساليدات)تعريف الشرائح  .1

باااألبيف واألسااو   اومبااا ة ماان لقطااة فلميااة اابتااة  ياا  ماان ملونااة ( سااالي )ال اا اةح ومف  تاااا  اا يحة 
 .سميك نوما ما ليسال استخ اماامحاطة باطا  كا تون  

ال سوم اام تطاو ت وبا ًت تعمال  اوماما وكان باإلمكان مسح الكتابة ( 91)ظا ت قبل ما يق ب من 
( ساام 2* ساام  ۲) وولاااا حااج الحجاام القياساا  ال اااةا هاا. ماان األفااالم الخاصااة بالتصااوي  الفوتااو  اف 

 .ما ا طا ( سم  1* سم 1) اوًنج 

 :مميزات الشرائح .2
 .ًجازتاا او خل الامن بالنسبة للما ة  .1
 .توف ها ف  كافة المومومات وحسب الحاجة .2
 .ساولة استخ اماا ًوجازتاا .3
 .جماميا   اوامكانية استخ اماا ف  يا   .4
 .ازتاا وبمواصفات متنومة ومتطو ةتوف  ًج .1
 .امكانية التحكم بالع ف والتوقل والتعليق حسب الحاجة وال  بة .1
 .مسجلة ملى كاسيتات التصاحب الع فالتعليقات الصوتية الامكانية إمافة  .9
 .امكانية إنتاجاا من ًي ًصل و ق  كالصو  والمخططات بواسطة ًجازة بسيطة .1
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 :(70)مجالت استخدامها .3
 ياااااف األطفااااال، )لأل اااا اف التعليميااااة كأحاااا ي وساااااةل الااااتعلم فاااا  مختلاااال الم احاااال ال  اسااااية  .1

 (.خ ال ،...،الجامعات ،الم ا  ، المعاه 
لأل اااا اف الت  يبيااااة والتطااااوي  الماااااا ات والكفااااااات العاااااملين فاااا  مختلاااال ا ختصاصااااات وفاااا   .2

 .اإل ا ات ًاناا ال و ات الت  يبية الت  تقيماا ال واة  ملى اختالل ًنواماا ومستوياتاا
 .لأل  اف اإلمالمية .3
 .لأل  اف السياحية .4
 (.الخ  ...وامالنات ال  كاتكالمعا ف التجا ية ) ال ماةية و لأل  اف التجا ية  .1
 .ف  المحام ات والن وات والمؤتم ات العلمية والاقافية .1

 (الساليدات)جهاز عرض الشرائح  .4

ملاى اخاتالل ًنوامااا  األمو  الواجب توف ها ف  المكاتابان وجو  جااز الع ف ال  اةح ًصبح من 
الماؤتم ات  اوالنا وات  او للمحاما ات اوفا  الا و ات الت  يبياة مااال   واختصاصاا وذلك لحاجاتاا لاا

ًماا اختياا  ناوي  . ي هاا مان ا ساتخ امات التا  ذك ناهاا فا  ًماال و ًانااا ا جتماماات  اوالت  تقيماا 
 -العاا   المطلوبااة فيتوقاال ملااى حاجااة المكتبااة وحجماام وطبيعااة مملاام وامكانياتاام الما يااة  اوالجااااز 

ًن  مااان ًمااا  فااا ن األجاااازة المتاااوف ة حالياااا  ممكااانباااال  م مااان  خااال امااان األجاااازة نسااابيا وماماااا يكااان 
 ، تقسيماا إلى األنواي التالية

 :ًجازة م ف صامتة .1
يعتم  ملى تعليق ال اخل  اووهذ  تصلح لع ف ال  اةح  ون تعليق صوت  وألي التعليقات مكتوبة 

 .نفسم
 :مصحوبة بتعليق صوت  اوم ف ناطقة ًجازة  .2

                                  
منقحاااة  2ط-التقنياااات واألجاااازة فااا  م اكاااز المعلوماااات،  -ن فامااال الساااام اة ، ماااام  ابااا اهيم قنااا يلج ، إيماااا( 70)

 .۲۲۲، ل ۰۸۹۹الجامعة المستنص ية، : بر ا   -ومزو ة، 
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يمكااان تساااجيلم محلياااا حياااص يوماااا فااا  المكاااان  اوة ملاااى كاسااايتات صاااوتي ويكاااون التعلياااق مساااجال
وينطلق الصوت ااناا الع ف بتناسق وتوافق  .المخصل لم ف  الجااز المزو  بوح ة صوتم خاصة

يااة ولأل اا اف وهااذا الجااااز يعتباا  ماان ًحاا ص األجااازة وانجحاااا فاا  المكان ،كاماال مااا ماا ف ال اا اةح
 .التجا ية وا مالمية

 :ًجازة م ف ي وية .3
 .طا ية وتصلح لالستخ امات ال خصيةاألجازة البسيطة ج ا  وتعمل بواسطة البوهذ  من 

 :توماتيكيةو ًجازة الع ف ا  .4
 .وهذ  تصلح للع ف الجمام  وتستخ م ف  الم ا   والجامعات والمكاتب

وف ت حالياا ًجاازة وتاوتحتاج ًجازة م ف ال  اةح إلى ال ا ة البيماا  ستقبال الصو ة المع وماة 
ة ال ا ااة وهاا  ً اابم بجااااز التلفاااز وهااذ  ت ااعل فاا  المكاتااب وال اا كات لعاا ف مجمومااة ماا ف ذاتياا

 اوساالكية (  ( Remote Controlمختصاا ة ماان الم اااه ين وتتااوف  ًيمااا  ًجااازة الااتحكم ماان بعاا 
جاناااب الجاااااز والح ياااة التحااا ك مااان قبااال  يط ة ملاااى العااا ف  ون الحاجاااة الوقاااول الاااى سااالكية للسااا

 .المتح ص اوع ف المسؤول ملى ال ال خل
 اوف نااا تعمال بموجاب نظاام العا ف  .وملى ال  م من تناوي ً اكال مواصافات ًجاازة ما ف ال ا اةح

( ۲۹)مومح ف  المخطط الذي يتممنم ال كل  قم  وكما ه -ويعتم  هذا النظام . ا سقاط الموة 
وتسااليطم ملااى وم ايااا ماكسااة وم سااات  مااة تقااوم بتكاياال المااوا ( مصاابا  ) ملااى مصاا   مااوة  

حيااص تتااولى الع سااة المف قااة بعكساااا وب ااكل  ،ال اا يحة المطلااوب م ماااا والمومااومة ب ااكل مقلااوب
فيومح نمااذج مختلفاة مان ًجاازة (  ۲۹) ًما ال كل  قم  .صحيح ومكب  ملى سطح مستوى ال ا ة

 .م ف السالي ات والمومحة ف  النقاط امال 
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 (السقاط الضوئي)العرض مخطط يوضح نظام ( 27)شكل رقم 

 
 

 الصامتة والناطقة( الساليدات)نماذج من أجهزة عرض الشرائح  ( 28) شكل رقم 
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 : Transparenciesالشفافيات: ثانياا 

 :التع يل وا نواي .1
فمنااا الم بعاة  ،تاأت  باحجاام ،البوليسات  اووه  مبا ة من   اةح  فافة  قيقة مصنومة من السليلوز 

ومنااااا ملااام، ( 279*211)ملااام، ومنااااا المساااتطيلة ال اااكل ًوبعا هاااا ( 211*211)ال اااكل ًوبعا هاااا 
ونعوماااة ملمسااااا ولكنااااا ب قتااااا المع وفااة و ال قيقااة جااا ا  التااا    يمكااان اسااتعمالاا إ  لمااا ة واحااا ة فقاااط 

تخ اماا ألكاا  مان ما ة ويمكان اسا -وه  ال اةعة اساتعمال  -ومناا المتوسطة السمك  .س يعة التلل
وتتااوف  ًيمااا  ال اافافيات السااميكة التاا  جااان بمتانتاااا وصااالحيتاا لالسااتعمال المكاا   ولفتاا ة  ،واحاا ة
 . (71)طويلة

ية حيااص تاباات فاا  ًحاا  جوانااب ماا ة الجااااز افيات ًيمااا  ملااى  ااكل لفاااةل اسااطوانكمااا وتااأت  ال ااف
 سااتقبال باات حاملااة لفاااةل فا  ااة فاا  الطاا ل الاااان  وتا( Over Head Projectors) الخااال 

وتساتخ م  .   لماا اوال فافية من  تح يكااا ًانااا القااا المحاما ة والكتاباة مليااا مان قبال المحاما  
المواماايا المتسلساالة و مملاا  ماان لوحااة الطبا ااي  المع وفااة خاصااة و لفاااةل ال اافافيات كباا يل مناسااب 

 وفااة خاصااة فاا  المواماايا السلساالة التاا  تحتاااج إلااى كتابااة التوسااا ومملاا  ماان لوحااة الطبا ااي  المع
 .مستم ة ًاناا ال   

حفظااااا وللمحافظاااة ملاااى  اااكلاا  اووتاااؤط  ال ااافافيات ًحياناااا  باااأط  كا تونياااة ليساااال التعامااال معااااا 
 .المستوى

 :ياتفامميزاتم ال ف .2
ليميااااة كالماااا ا   تعتباااا  ال اااافافيات ماااان ًهاااام المااااوا  البصاااا ية ًوكا هااااا اسااااتخ اما فاااا  المؤسسااااات التع

والمعاهاا  والجامعااات باال هاا  منت اا ة ًيمااا فاا  الاا واة  والمكاتااب وفاا  قامااات ا جتمامااات والناا وات 
والمؤتم ات العلمية والاقافية والمعا ف وقامات المحام ات ف  ال و ات الت  يبية ومان ًهام ماا تمتااز 

 :بم اعت  
                                  

، ۰۸۹۰ المكتاب: مكتب الت بية الع ب  ل ول الخليج، ال فافيات التعليمية، ميزاتاا اساتخ اماا، إنتاجااا، ال ياما ( 71)
 ۱۲۰ل 
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 Overhead)  العاااا ف المعاااا ول بالعا مااااة الً سااااية  خاااال اماااان ال اااافافيات و خاااال جااااااز .1
Projector ) 

 .ساولة استخ ام العا مة  .2
 .ذل واإلمافة ًاناا الع ف وبساولةامكانية الح .3
 .ال سم وحتى اللصق ملياا اوكتابة ساولة ال .4
 .إمكانية استخ ام األلوان المختلفة  مافة منص  الت ويق ااناا التح ص والكتابة .1
ملااى صااو ة كبياا ة ووامااحة المعااالم يعكساااا لنااا الجااااز لكوناااا سااطحا   اافافا امكانيااة الحصااول  .1

 .يسمح بم و  كمية كبي ة من الموا
مما  ،المخطط قبل المحام ة وبال كل المطلوب اوال سم التوميح   اوامكانية تايةة المعلومات  .9

 .يوف  الكاي  من وقت المحام  ًاناا القاا محام تم
 (Permanent )فمنااا الاابتاة ،كتابة مليااا بأ اكال ومواصافات متعا  ةتوف  األفالم الخاصة بال .1

 -Non) ومنااااا  يااا  الاابااات .التااا    يمكااان إزالتااااا إ  بواساااطة بعاااف الماااوا  الكمياااة الخاصاااة
permanent) والت  يمكن إزالتاا بساولة بواسطة قطعة قماش مبللة بالماا. 

ميااة الو اايااة إلااى ال اافافيات و الم سااومة ماان ا  اوالمكتوبااة  اوامكانيااة نقاال المعلومااات المطبومااة  .7
 .خاصة لاذا الر ف سالة ا ستعمال بواسطة ًجازة استنساخ

خ ال فافية بواسطة ًجازة خاصة لاذا الر ف وه  سالة ا ساتعمال نسامكانية ا كاا  من ال .11
 .ًيما  
األفاااالم مماااا يجعلااااا  اومتااااا للحااا ا ة والظااا ول المناخياااة المتقلباااة ًكاااا  مااان الساااالي ات او مق .11

 .إ  ًن هذا   يعن  اهمال حفظاا والعناية باا –تحتفظ ب كلاا المستوى الفت ات زمنية طويلة 
 .استخ اماا ألكا  من م ة واح ة إلمكانيةاقتصا ية ا ستعمال  .12
فاااا  وسااايلة نظيفاااة جااا ا  وتصااالح إللقااااا  .والمع وفاااة سااالبياتم ،وتعااا  البااا يل األماااال للطبا اااي  .13

 .ة والتطوي ية الت  تقيماا ال واة ف  ًاناا ال و ات الت  يبي المحام ات

  



134 
 

 :يات والعناية بهاحفظ الشفاف .3
خاصاة األناواي المتوساطة السامك  ،ال طوباة اوماة للحا ا ة او تع  ال افيات من ًكا  الماوا  البصا ية مق

 اوولكاان هااذا   يعناا  ماا م اتباااي ال اا وط الصااحيحة فاا  الحفااظ كااان نمااعاا فاا  اماااكن  طبااة جاا ا  
ة باااااا كمجاااااميا فاااا  ملااااب خاصاااا -ماااااكن معت لااااة الحاااا ا ة باااال يجااااب حفظاااااا فاااا  ا .م تفعااااة الحاااا ا ة

افظاااة ملاااى  اااكلاا ويفمااال تأطي هاااا باااأط  كا تونياااة للمح -حساااب الت تياااب المطلاااوب  اوموماااومية 
الم ساااومة مليااااا  اوالمساااتوى وليساااال ال جاااوي اليااااا وساااحباا  ون التاااأاي  ملاااى المعلوماااات المكتوباااة 

 اق بيماااا  قيقااة للفصاال بااين او ويمكاان اسااتخ ام  .بساابب مسااكاا بالياا  وتاا ك ًاااا  بصاامات األصااابا
 .اخل ً لفة كا تونيةوق  ت تب ب  . فافية ًوخ ى تجنبا   لتصاق ال فافيات

  :جهاز عرض الشفافيات
ساتعمال  اساال جااز بسيط الت كيب،  والعا مة الً سية، وه اوويع ل ًيما بالعا مة فوق الً   

 :ة ال ةيسية التاليةايتكون من األجزاا الاال
 : ملبة م بعة ال كل  البا  ما تحتوي ملى  اووه  مبا ة من صن وق : قام ة الجااز  .1
 .(وح ة ا سقاط الموة  ) العاكسة والمصبا  والع سات وتمم الم ايا : وح ة الموا -
 .لتب ي  المصبا م وحة  -
ويتااألل ماان م سااة مح بااة ومف قااة ومااً ة مسااتوية تقااوم بعكاا  الصااو ة ملااى  ا ااة : ً   الجااااز .2

  .باإلمافة إلى متلة ف  ًسفل قام ة الً   لمبط البع  البؤ ي والتحكم بومو  الصو ة .الع ف
يماان ماان قاماا ة الجااااز بااا ة ماان قماايب ماان المعاا ن ماباات فاا  الطاا ل األوهاا  م :حاملااة الااً   .3

 .لحمل الً  
ال ااكل الخااا ج  للجااااز مااا (  ۲۸) ويمااال المخطااط فاا  ال ااكل  قاام : مفاااتيح لت ااريل الجااااز  .4

 .واألقسام ال ةيسية لماألجزاا 
 (: (Closed Circuit Televisionنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة :اا ثالث
لى و م هذا النظام ملى ًسا  بص الموجات الصوتية والصو ية من مكان خاال يعا ل باألساتو ييقو   اه

وتقاوم  .وممن  قعة جر افية مح  ة مب  ًساالك كا باةياة(   ل او قامات ) ًماكن ًخ ى ق يبة منم 
الراااا ل باسااااتقبال الموجااااات الصااااوتية والصااااو ية او ًجااااازة خاصااااة مابتااااة وموزمااااة فاااا  هااااذ  القامااااات 
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ويمكان  ( Monitors /receivers) العا ف او وتعا ل باأجازة ا ساتقبال  .ملى الم اه ينوم ماا 
كماا يمامن هاذا النظاام ا تصاال الصاول  باين  .استخ ام ًجازة التلفزة ا متيا ياة لااذا العا ف ًحياناا
تمكن والقامات الم تبطة والواقعة مان هاذ  الا اة ة لاو ا  من هذا النظام ا تصال الصوت  بين األستو ي

 .  والتح ص ما األ خال الموجو ين ف  األستو يواو الم اه ين من التح

 
 الخارجي العامة لجهاز عرض الشفافيات               األقسام الرئيسية للجهاز الشكل

 اقسام جهاز عرض الشفافيات( 29)شكل رقم 
 :اقسام جهاز عرض الشفافيات

 .(المصبا  ) مص   موة   .1
 .مب اة ماكسة .2
 .( مة ) مكافة م سة  .3
  .م سة مف قة .4
 .م آة مستوية .1
 .م وحة .1
 .متلة لتح يك الً   صعو ا  ونزو  لمبط البع  البؤ ي .9
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 .حاملة الً   .1
 .م سة مح بة مكافة .7
 .القام ة .11
 .الً   .11

 .ل اة ة تلفزيونية مرلقة وستو ي(  ۱۱) ويمال المخطط المومح ف  ال كل  قم 
 

 
 تلفزيونية مغلقةلدائرة و ستودي(  ۰۳) شكل رقم 

  :استخدامات الدائرة التلفزيونية المغلقة 
لاا مم المناااهج ال  اسااية فاا  مختلاال الم احاال التعليميااة خاصااة فاا  المعاهاا  : لأل اا اف التعليميااة  .1

 .والجامعات
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لتطوي  الكفااات والق  ات المانية والوظيفية وف  ال واة  ملى اختالل ًنواماا وفا  المست افيات  .2
تسجيل فعاليات خاصاة اام تعا ف ما ة اانياة للعااملين ل فاا كفاااة  اووالمعامل لع ف ب امج تطوي ية 

 .ً اةام
األفااالم والباا امج فاا  الفنااا ق الكباا ى والم افااق السااياحية العاا ف : لأل اا اف الت فيايااة والسااياحية .3

 .الت فياية الخاصة لنز ا الفنا ق وزوا  الم افق السياحية
ف  ال واة  الحكومية والبنوك وال  كات والمطا ات ومحطاات الساكك : لأل  اف األمنية والسيط ة .4

الح يااا  والمخاااازن الكبااا ى والجامعاااات والمتااااحل و ي هاااا مااان األمااااكن التااا  ي تا هاااا ًمااا ا  كبيااا ة مااان 
 .اا مواقا حساسة وتحتاج إلى م اقبة  قيقةلاو النا  

 :مزايا نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة
جلوساااام  مااان ًمااااكن( اجتمااااي  ،نااا وة ،محامااا ة) إمكانياااة األ اااخال مااان متابعاااة حااا ص معاااين  .1
 . مملام  ون الحاجة إلى التجما ف  مكان واح و 
 .المكان الميقًمالم يوف  الجا  ويحل م كلة (  1) ان ما ذك  ف  النقطة  .2
ا ستفا ة من خب ات المختصين ونقل المعلومات ألكب  ق   ممكن من الم اه ين فب    من القاا  .3

تلقا  وتساجل لما ة واحا ة . الن وة لع ة م ات وف  م ة ًماكن ألما ا  صافي ة فا  كال ما ة اوالمحام ة 
  .ام تابت كلما  مت الحاجة

باإلمااافة إلااى  والطلااب كاساايت وبااااا مناا  الحاجااةو إمكانيااة تسااجيل الفعاليااات ملااى ً اا طة الفي ي .4
 .المع وفة كلاا وا ستفا ة من مزايا تسجيالت الفي ي

 .الجانب الت ويق  والتأاي  النفس  الم يح ملى الم اه  .1
المخططااااات وال سااااوم امكانيااااة بااااك معلومااااات وبيانااااات مكتوبااااة إمااااافة إلااااى الصااااوت والصااااو ة ك .1

 .والخ اةط و ي ها
خ ام قاباااة ال قيقاااة والفعالاااة للااا واة  وال ااا كات والمخاااازن الكبااا ى بااا    مااان اساااتتاااوفي  األماااان وال   .9

 .األ خال وبام ا  كبي ة لذلك
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 :(72)اجهزة نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة
 وًن م   األجازة ونوميتاا وطبيعتاا يعتم  ًساسا ملى حجم النظام وحجام الا اة ة وماخامة األساتو ي

هنالاك ًنظماة و فانالك ًنظمة معق ة نوما ما ولاا مواصافات فنياة وتحتااج إلاى مسااحة كبيا ة  ،صر  او 
ًجااازة ًي و فأننااا ساانذك  ًساساايات ًوهاام مكونااات  ،ومامااا يكاان ماان ًماا  ،صااري ة ومحاا  ة اومتوسااطة 

 .ظ  من حجماانظام ال اة ة تلفزيونية ملفة وبرف الن
محمولاااة وصاااري ة وتكاااون فااا   اووهااا  ًماااا ًن تكاااون اابتاااة وكبيااا ة ( الكاااامي ات)ًجاااازة التصاااوي   .1

 .م اقبتاا اوف  األماكن الت  ت ي  ال اة ة متابعتاا  او واألستو ي
  .الخ..المخزن اوال  كة  اوجامعة ال او  ل ال اة ة  اوالت  تابت ف  قامات  ا ستقبالًجازة  .2
 .البص ًوجازة ا ستقبال او واألستو ياألسالك الكا باةية الخاصة التوصيل بين قامة  .3
 .وح ة اإلمااة .4
 .  قطات الصوت .1
وهااذ  ًجااازة تقااوم بم اقبااة الصااو ة والصااوت المنقااولين مباا   ،ًجااازة الساايط ة والتقطيااا والمونتاااج .1

الاااخ اإلخااا اج ال اااكل الناااااة   ...األساااالك وتاااؤ ي وظااااةل التقطياااا وحاااذل اللقطاااات  يااا  المطلوباااة
  .المطلوب

مية الت  تسجل ملياا المعلومات الصوتية والصو ية وتكون ماا ة و كاسيت وه  ا و ً  طة الفي ي .9
 .كليامااو ( VHS)وكذلك يمكن استخ ام النوي ال اةا  (U-matic)من نوي

  

                                  
يمان فامل السام اة ، مص   سابق، ل ( 72)  .274 – ۲۹۸مام  اب اهيم قن يلج  واه
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 المبحث الخامس
 المصغرات الفلمية والبطاقية

 :نبذة تاريخية
العاالم اإلنكليازي  حياص نجاح ،ل مان القا ن التاساا م ا و  ل م ة فا  النصال او ظا ت المصر ات  

 ة بنسبة تصري ة ة مصر    و صل او ف  تسجيل (  (John Banjarin Dancelس جون بنيامين  ان
(111 x)  1141وف  مام  .۰۹۱۸وذلك ف  م ينة ليف بول مام. 

 وقا  لعاب .مان إنتااج جاااز تصاوي  مصار ( Rene Dagran) تمكن العاالم الف نسا   ينيام  اكا ون
ال ساااةل وا تصااا ت ًاناااا حصااا  بااا ي  بعاا  ان مزلاات ماان هااذا العااالم  و ا  كبياا ا  فاا  ممليااات نقاال 

الحماام الاذي اساتخ ام   جالفق  كاان يصاو  ال سااةل مايك وفلمياا اام يابتااا فا  ً .باق  الم ن الف نسية
لاى بااا ي  كواساطة هاا  ب ااكل و   ساالة (111.111) وقا  تاام تقاال ًكاا  ماان. لنقاال هاذ  ال ساااةل ماان واه

  (73)( 1191-1191)ستم  للفت ة من مصر  خالل الحصا  ا

 (John MeCarthy)  حيص تق م جون مكا ت ۰۸۲۹وم فت الو يات المتح ة المايك وفلم مام  
ل جااااز تصاااوي  مصاااف  فااا  البناااوك األم يكياااة ماااام او وتااام نصاااب  .فاا  طلاااب بااا ااة اختااا اي إلنجااااز 

 .فلمياو مايك   المنتايةو لتصوي  الصكوك الملرية  ۰۸۲۹

استخ ام المصر ات  يةا ف يةا نتيجة لزيا ة الحاجة إلى المعلومات والحاجاة إلاى وب ً ا هتمام يز ا  ب
خزنااااا واسااات جاماا ب اااكل سااا يا واز هااا ت تقنياااة المصااار ات ب اااكل ملحاااوظ بتطاااو  ًسااااليب وتقنياااة 

) صااااار  المع وفاااااة التصاااااوي  كتطاااااو  صااااانامة األفاااااالم ًوجاااااازة التصاااااوي  الاااااذات ب نتااااااج ال اااااكل الم
ًمااا البطاقااة المصاار ة ذات الفتحااة المااؤط ة المع وفااة  ،فاا  كاال ماان ف نسااا والمانيااا (74) (بالمااايك وفيش 

                                  
(73)  An Introduction in Micrographics , London : Brain Lvilliam Ass., 1982 , P.2. 
(74 ) Peter Harvey , The Future of Professional informational services Bradford: MCB 
publications , 1976 , P. 27 > 
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وذلك  (John langon) ل م ة ملى ي  األم يك  جون  نكنو فق  ظا ت  ( Aperture card) ب
 .(75) 1741ف  مام 

 .لأل اكال المصار ة الملفاول والمسااطحةنمااذج (  ۱۲) وال اكل  قام (  ۱۰) ويعا ف لناا ال اكل  قام 
فظاا ت ًجاازة  ،وهكذا تطو ت تقنيات المصار ات بتطاو  العاالم وتق مام فا  مجاال تقنياات المعلوماات

 وومان ًهام هاذ  التطاو ات ها .الطبااو تصوي  بمواصفات متطو ة ج ا  ًوجازة استنساخ ًوخا ى للقا ااة 
بااين ًسااتخ ام الحاساابات ا لكت ونيااة والمصاار ات ظاااو  ًجااازة التصااوي  وا ساات جاي الم ماازة والتاا ابط 

الخاال باسات جاي COM(Computer Output Microform ) :حياص ظاا  ماا يعا ل بنظاام كاوم
 .بطاقية اومخ جات الحاسب ا لكت ون  ملى  كل مصر ات فلمية 

 

 (المايكروفلم)المصغرات الملفوفة ( 31)شكل 

 

                                  
(75)  An Introduction C in Micrographics Op, Cit, P. 5. 
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 المصغرات المسطحة( 32)شكل 

 :تستخدم المصغرات في المكاتبلماذا 

خاصااة ذات  للوااااةق إلو قيااةل ااالقاا  ًصاابحت المصاار ات فاا  المكاتااب الح ياااة والمتطااو ة الباا يل األم
مااح الوااااةق التاا  تقاا   الاا اة ة ا حتفاااظ زمنيااة طويلااة والوااااةق المامااة او الصاابرة الوااةقيااة وبعبااا ة 

ن ماي ة نذك  مالم مالقاة باساتخ اماا كوسايلة وللمصر ات م. األخ ى خوفا  ملياا من المياي والتلل
 :ًساسية لحفظ الم اسالت والوااةق وكاعت 

الحفااظ  ةً ى إلااى ا ختصااا  ال اا ي  فاا  امكناا -وكمااا وامااح ماان ًسااماا  -ًن حجاام المصاار ات  .1
 ااكل مبةااا اقاايال ملااى ي ب ااكلاا الااو ق  التقلياا ي والااذي ًصاابحالمخصصااة للوااااةق والملفااات اإل ا يااة 

فيكفااا  ان تاااذك  ًنااام باإلمكاااان حفاااظ ًكاااا  مااان  .بسااابب زياااا ة المعلوماااات والملفاااات الو قياااةالمكاتاااب 
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 .فاا  ًحاا  إ  اج المكتااب ا متيا يااة( مااايك وفلم او مااايك وفيش ) وايقااة ب ااكلاا المصاار  ( 31.111)
  (76)من المساحات الت  ت رلاا الوااةق والملفات الو قية ا متيا ية% (  ۸۹) وهذا ما يوف  

ظاااو  ً ااكال متعاا  ة ماان المصاار ات فانالااك المااايك وفلم والمااايك وفيش والحااوافظ وتااوف  ًجازتاااا  .2
ذات التقنيااة العاليااة الم تبطااة و وبمواصاافات متعاا  ة ومتنومااة ماان البساايطة جاا ا  الي ويااة إلااى المتطااو ة 

الااا واة   متاااوف ة فاا   واق العالميااة وب ااكل يناسااب كافااة -ًي األجااازة  -كمااا ًناااا  .بالحاسااب األلاا 
 .والمكاتب وحسب امكانياتاا الما ية

الطبااا و ساااولة اسااتخ ام المصاار ات واساات جاي المعلومااات بواسااطة اسااتخ ام ًجااازة القاا ااة والقاا ااة  .3
ويمكان بواساطتاا الحصاول ملاى  .تخصال  ساتعمالاا اووخبا ات فنياة  الت    تحتاج إلاى مااا اتو 

   المطلاااوب بمجااا   المااارط ملاااى الاااز  الخاااال نساااخ و قياااة مااان الملفاااات كلماااا  مااات الحاجاااة وبالعااا
 .طابااز القا س والبا ستنساخ ف  جا

تسا ب  اوالماياي  اولمحافظة ملى ًمن وس ية الملفات والوااةق ذات األهمية البالرة من الس قة ا .4
حتاااى تزويااا ها وذلاااك لوجاااو  نساااخ ًصااالية محفوظاااة فااا  خزاناااات ح ي ياااة مصاااممة لااااذا او معلوماتااااا 

 .ب كلاا المصر  لسنوات طويلة ج ا  لومات الر ف تحفظ المع
 :اجهزة المصغرات

استخ اماا من  ون وجو  األجازة  اوالتعامل معاا  اوًن المصر ات من الموا  الت    يمكن إنتاجاا 
 :ويمكن ًن تقسم ًجازتاا إلى اعت  .الخاصة بذلك

 .ًجازة التصوي  .1
 .ًجازة المعالجة .2
 .ًجازة الفحل .3
 .بةةًجازة التقطيا والتع .4
 .ًجازة ا ستنساخ .1
 .ًجازة الق ااة والق ااة والطبا .1

                                  
يمان فامل السام اة ، التقنيات واألجازة، م اكز المعلومات، ل ( 76)  .۲۰مام  إب اهيم قن يلج  واه
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  :اجهزة التصوير
ونقص  باا األجازة المستخ مة لتحويل الملفات والوااةق الو قياة إلاى القطاات متناهياة الصار    تا ى 
: بالعين المج  ة مسجلة ملى ًفالم وتستخ م ما ة التصوي  المصر  نومان من ًجازة التصوي  هما 

 .Planetary Camerasًجازة التصوي  الاابتة  .1
 .Rotary Camerasًجازة التصوي  ال وا ة  .۲ 
 :Planetary Camerasًجازة التصوي  الاابتة  .1

ويكااون جااااز التصااوي  مااا ة منيتااا ملااى ممااو  متصاال بقاماا ة مسااطحة ويتحاا ك هااذا الجااااز الموجاام 
. ونزو  حسب حجام الواااةق ونسابة التصاري صعو ا   -حيص توما األصول الو قية  -القام ة  ونح

مصابيح موةية لتوفي  اإلمااة الالزماة، وساميت بالاابتاة  -من الجواب  -كما وتسلط ملى القام ة 
 .ألن كال من العلم واألصل الو ق  الم ا  تصوي   يكونان اابتين ًاناا التصوي 

فااا  وحاا ات ًوقساااام المصاار ات فااا   ويعاا  هااذا الناااوي ماان ًجاااازة التصااوي  األكاااا  اسااتخ اما  واألنجااح
 اق و الااااا واة  والمكاتاااااب ألنااااام يصااااالح لتصاااااوي  كافاااااة ًناااااواي ًوحجاااااام ًو اااااكال الملفاااااات والواااااااةق وا 

وذلاااك  ،المجلاا ة اوالسااااةبة  ة والق يمااة الج يااا يااا  المتجانسااة  اووالساامك  المتجانسااة، ال ااكل والحجااام
لااذلك ف ناااا تمتااز بال قااة العاليااة اإلماافة وب. ملاام( 31)ملام و( 11)لوجاو  ًجااازة تساتقبل افااالم قيااا  

ومان ًفمال األجاازة  ،والكفااة ف  تحليل الموا وامطاا ًفمل النتاةج ف  الومو  ومطابقاة األصال
 Office) وحتااااى الكبياااا ة اعن بعاااا  تطوي هااااا  -الصااااري ة  اوالاابتااااة المكاتااااب المتوسااااطة الحجاااام 

Cameras ) لمنما ية مااا يعا ل بالكااامي ات اDesk Cameras) )الكااامي ات المكتبياة وهاا   او
مبا ة من ًجازة تصوي  خفيفاة الاوزن ساالة ا ساتعمال   ت ارل إ  حيازا  محا و ا  مان المكاان وتابات 

 ،ًن جااااز المعالجااة متصاال مااا جااااز التصااوي  ،مناااا ًيمااا  ذاتاا  المعالجااة .ملااى منماا ة امتيا يااة
لحسن معالجة هذ  اللقطات ام تعو  للتصوي  وكلما يتم تصو  مجمومة من اللقطات تتوقل الكامي ا ا

 .فالمعالجة وهكذا
التطاو ات  المكتبياة وبمواصافات تقنياة مالياة لتواكابوق  تطاو ت تقنياة هاذا الناوي مان ًجاازة التصاوي  
 Coded)  باأجازة التصاوي  الم مازةوتعا ل هاذ   .وتصلح ألممال المكاتب الح ياة والمتطو ة ًيما  

Desk Cameras )  وها    تختلال  اكل مان الساابق إ  فا  كونااا مازو ة بوحا ة ت مياز اللقطاات
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الفلمياااة ومااا ا  بحياااص يمكااان ال جاااوي إلاااى الوايقاااة المطلوباااة بسااا مة هاةلاااة بمجااا   المااا ب ملاااى الااا قم 
ًنظ  ال كل  .الم مز ًيما  ( س الطاباالقا   اوالقا س )الخال باللقطة من  استخ ام جااز ا ست جاي 

 .( ۱۱)  قم 
 Dual  المنم ية المع وفة باناةية الً  كذلك توجات المكاتب الح ياة إلى استخ ام ًجازة التصوي 

head)  ) (جااااازي تصاااوي  اوبً ساااين ( ) مساااتخ م محلياااا   وكماااا هااا) اووتكاااون مااازو ة بع ساااتين 
ماا ة واحاا ة وفاا  نفاا  الوقاات للوااااةق (  (Master Copy تين إلنتاااج المااين نسااخة ًصااليةاو متجاا
وحاليااا   اا ي الع ياا  ماان الاا واة  والمكاتااب فاا   .لاام األصاالت باا   ماان التصااوي  ااام استنساااخ الفاوالملفاا

تااج للحفاظ ملى مجاميعاا ب ن اوس ية  اوقط نا باستخ اماا خاصية الت  تتعامل ما معلومات مامة 
، كذلك لالقتصاا  فا  التصاوي  والحصاول ملاى ًما   واماحة با   نسخة ًصلية تحفظ  ون استعمال

 .من ا ستنساخ
 المعا ول ان نتاج ال كل المصر  المسطح البطااق ما وتتوف  للمكاتب حاليا ًجازة تصوي  اابتة إلك

(  (Step – and - Repeat مبا  ة وتع ل بأجازة الخطوة والتك ا (  (Microficheبالمايك وفيش
الماذكو ة  ( Microfilm) الملفوفاة  صوي  األ كال المصار وه  جي ة ولكن كلفتاا ًمل  من ًجازة ت

 .ًمال 
تصاوي   إنتااج اجاازة وجاازة التصاوي  المصار  نحاوهناك اتجا  ملحاوظ مان قبال ال ا كات المنتجاة أل

زان خفيفاة وبكفاااة مالياة وسا مة ومامان التعامال الساال او و  (77) (ملام  11خاصة ) صري ة  بأحجام
ة المصار ات فا  الا اة ة وحا او لقسام وفنياا كبيا ا او هاا ملايام مكانياا بحياص   ي اكل وجو  ، يا  المعقا 

 . المكتباو 

                                  
 .وايقة( 2111)وحجم األصول الو قية حوال  (  ۲۰) وبنسبة تصر  ( ملم  11)يستومب الفلم المصر  قيا  ( 77)
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استخ اماا إ  فا  بملم فلم يطً  ملياا ًي تريي  جذ ي و  يوص  (  ۱۱) ًما ًجازة التصوي  قيا  
( A4)مااا ملاى قياا  الاو ق المعا ول المكاتب الت  تتعامال ماا ًصاول و قياة كبيا ة الحجام يزيا  حج

 .(78)وحسب طبيعة المكتب -ت الكبي ة طال والمخطاو كالخ اةط والج 
 

 
 
 (33) كل 

 جااز تصوي  م مزة منم ي
 
 :أجهزة التصوير الدوارة .2

                                  
ملماا  ًن اساتيعاب الفلام المصار  : وايقاة (  ۹۱۱إلاى  111) حاوال  ( ملام  31)ومب الفلم المصر  قيا  يست (.78)

يقااال حساااب نساااليم لتصاااري  وحجااام األصاااول الو قياااة وط يقاااة ت تياااب او ياااز ا  ( ملااام  31) او( ملااام  11) ساااواا 
 .المسافات بين لقطة ًوخ ىو اللقطات 
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، صااكوك وباماا ا  كبياا ةلبنااوك وال اا كات التاا  تتعاماال مااا الساان ات واألسااام والوتصاالح هااذ  األجااازة ل
الساامك وال ااكل ًون تكااون  ن حيااصمتجانسااة ماا ا اقاااو و  إ  يمكاان ًن تصااوذلااك ألن هااذ  األجااازة   

 .ةساةب
اا صاو  الاذي يلتقطااا ويساحبفا  جاااز الت هاوي  ة تعتما  ملاى وماا الو قاة الما ا  تصاًن هذ  األجاز 

  بعا  يخ ج الو قة من الجااة الاانياة مان جاااز التصاو إلى ال اخل حيص تتم مملية التصوي   اخليا وت
 ناا وكماا ذك .ة منا  التقااط الصاو ةحالاة ح كا م والو قاة فا فلاكاون كال مان الي ها، و يو صا نتااا من ت

مات مجل ة لذا فا   ي  منت  ة ا ساتخ ام فا  و معل اولتصوي  ملفات ًمال  فال تصلح هذ  األجازة 
  .المكاتب اإل ا ية ا متيا ية

  :وي النقاط الواجب م اماتاا من  التص
وب ااكل يالةاام حجاام  (Reduction Ratio)ماابط نساابة التصااري  واختيااا  الع سااات المالةمااة .1

ا سات جاي وتعتبا  نسابة التصاري  التا   منا ة قياة المصاو ة الحصاول ملاى صاو  مقا وااألصول الو  
المستخ مة ف  التصاوي  الماايك وفلم  للمطبوماات  م ة من ًفمل النسب( 24x – 12x)  بين او تت  

 A2-A4. (79)بحجم من 
 .خاصة ًاناا التصوي  -ق   اإلمكان  -ًبعا  ًجازة التصوي  من ا هتزازات  .2
 .تريي  المصابيح كلما قلت كفااتااالفحل المستم  ل مااة و  .3
 .موةية ًخ ى ق باا ًجازة التصوي  تجنب ا نعكاسات الموةية الت  تسبباا مصا   .4
بعا  قا ااة  ،اتباي الط ق العلمية والصاحيحة لتعبةاة الفلام فا  مساا   الخاال  اخال جاااز التصاوي  .1

 .لة اإل  ا ية الم افقة لااف  األ او والمابتة ملى األجازة  ،كاإل  ا ات الخاصة بذل
التنظيل المستم  ألجازة التصوي  من األت بة والربا  من الخا ج والا اخل بواساطة ً وات تنظيال  .1

 .ما م اماة ترطيتاا بع  ا نتااا من مملية التصوي  ،خاصة لاذا الر ف
فابعف  ،ا طبيعاة األصايل الما ا  تصاوي  م(  ( Exposure ة التع ف الموة م و ة تناسب م .9

مبا ة من نسخ كا بونياة او  ،الحب  األسو او  لاصمكتوبة بقلم ال   . ي  ملونةاو األصول تكون ملونة 

                                  
(79)  S.J. Feayue, Microform Librarusnship. 2nd ed. London: Butterworker. 1979. P. 23. 
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تقصا  طبقاا  لطبيعتااا الخاصاة لرا ف او تعا ف قا  تطاول  ولكل نوي من األناواي الساابقة فتا ة .وهكذا
تقاااا ب فااا    جاااة وماااوحاا ًوصاااولاا او بق الحصاااول ملاااى نساااخ مايك وفلمياااة واماااحة المعاااالم تطاااا

 .الو قية
 : Inspection toadsأجهزة الفحص 

، للحفاظاو ساتعمال الة كبيا ة فاا  التا  تحا   صاالحية الفلام المصار  لًن إج ااات الفحل لااا ًهميا 
فتا ة مان تصاوي ها بال  بعا او و  يمكن إهمال الفحل ألنم ق  يؤ ي  البا  إلى تلل الع ي  من األفاالم 

مماااا يمااايا الجاااا   .المعالجاااةاو تصاااوي  الفااا   أًحياناااا  تكاااون تالفاااة حاااال ا نتاااااا مااان تصاااوي ها لخطااا
 . ل األصول الو قيةتالخاصة ف  حالة بع  م و  فت ة من ا ،واألهم من ذلك المعلومات ،والمال

ات ب نتاااج مااا   قاال المصااروننصااح العاااملين فاا  ح، الفحاال بعاا  ا نتااااا ماان المعالجااة تم إجاا اااتوتاا
ة المزمااا تصااوي ها ليااة لعينااة ماان األصااول الو قياااو م حلااة وك(  ( Test Filmيسامى بقلاام األختبااا 

المؤسساة وذلااك او الخاصاة للم كاز  مايك وفلمياا قبال ال ا وي بالتصاوي  الفعلا  المتكاماال مامن الخطاة
 -ماياي ً اياا كايا ة مكلفاة  الاى -ذك نااكماا  -لتجنب الوقوي ف  بعف األخطاا الفنية والت  تؤ ي 

 :ويفحل هذا الفلم ا ختيا ي للتأك  من
فاا  وسااط اللقطااة تمامااا  ( األصاال الااو ق  المصااو ) ون الصاافحة الومااا الصااحيح للقطااات ًي تكاا .1

 .جو  ًي قطا ف  ًي ط ل من ًط افااوم م و 
 ٣ .ومو  اللقطات ومق ا  اباتاا وم م اممحاللاا .2
 .للفلممق ا  الكاافة الموةية الصحيحة  .3
 .الفلم من ًي ًا  للظالل الناتجة من اإلمااة  ي  السليمة وخل .4
 .الفلم من ًي ًا  للخ وش والت وياات وخل .1
 .خاصة زوايا األصول الو قية ،اللقطات من التجع ات وخل .1
 .التأك  من نظافة الع سات .9
 .التأك  من صحة ت كيب الفلم ف  جااز التصوي  وم م تح كم ًاناا التصوي  .1
 (.Expiry Date) من صالحية الفلم للتصوي  التأك  .7
 .صحة ت تيب وتسلسل اللقطات وفق النظام المتفق مليم .11
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 .وجو  ًجسام   يبة ف  مسا  الفلم اوم م وجو  ًي  اةبة ًمام الع سة  .11
 .Overexposure اإلف اط ف  التع ف الموة  .12
 .Under exposure النقل ف  التع ف الموة  .13
 .ية ونجا  خطوات التحميف بأكملاااو الموا  الكيميالفلم من بقايا  وخل .14

ات ا اااويًقااا ماا تحمااال بعاااف الت اووماااوحا  وقااا  جااا ت العاااا ة فااا  اساااتخ ام ًساااوا األصاااول الو قياااة 
مينااة للفلاام  اوكنمااوذج  ، ميم كاياا االتاا  لاام تنفااا معاااا طا ق المعالجااة والتااو الخا وش والتع جااات ماااال و 

العاا ف لاااذ  ااناااا ة امقاا و و  حةنااا هااذا الفلاام لقطااات واماافاا ذا ًظااا  ل( ( Test Film1 ي ا ختبااا
ة ووامااحة جاا ا  لألصااول الو قيااة مااعنا الحصااول ملااى ًفااالم مصاار ة وناجحاا ،األصااول  ياا  الجياا ة

 .الجي ة  كال  والوامحة والمق واة ًساسا  
 :ومن ًهم ًجازة الفحل الواجب توف ها ه 

  Densitometerجااز قيا  الكاافة الموةية المع ول  .1
  Microscope( المكب )جااز التكبي   .2
 .Reader(*)سجااز قا   .3
 .Splicerجااز لصق األفالم  .4

 :Processing Unitsأجهزة المعالجة 
فال تصوي  ب ون تحميف وتعا ل  ،وه  ًجازة تستخ م ف  مملية التصوي  وت تبط باا ا تباطا وايقا

 :ةًيما  بالمعالجة وتقسم إلى الخطوات التالي
 .ية تع ل بالمظا اتاو محاليل كيمي لمية الكامنة بواسطةحيص تعالج الصو ة الف: اإلظاا   .1
ونقصاا  باام تابياات الصااو ة بااالتخلل ماان بقايااا المااا ة الحساسااية التاا  لاام تتااأا  بااالتع ف  :التابياات .2

 .ى تلل المعلومات الت  تم تصوي هاالموة  والت  يؤ ي بقاؤها إل
ياااة العالقاااة باااالقلم مااان جااا اا او ياااا المحاليااال الكيميوماااا يساااتخ م المااااا الصااااف  مااان بقا: الرسااال  .3

 .اإلظاا  والتابيت

                                  
 ممكن ا ستفا ة من ًجازة الق ااة ا متيا ية المتوف ة، ًوحيانا  يستخ م جااز التقطيا والتعبةة لاذا الر ف (*)
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وهااذ  ًخاا  خطااوة ماان خطااوات التحماايف حيااص يماا  الفلاام ال طااب فاا  مسااا ات معينااة : التجفياال  .4
وتاتم هاذ  العملياات ماا ة فا   .تع مم لتيا  هواة  ساخن إلزالة ال طوبة الت  سببتاا الم احل السابقة

ة ويتكااون ماان مجمومااة ماان األحااواف مخصصااة ل ظاااا  والتابياات ااام جااااز خااال بجااااز المعالجاا
الرسااال والتجفيااال ويجاااب ان يابااات العلااام فااا  الجاااااز والر فاااة مظلماااة اااام يقفااال الجاااااز ويبااا ً بالعمااال 

نموذجاااا  لماااال هاااذا ( 34)ويماااال ال ااكل  قااام  .ويتحاا ك القلااام فااا  مساااا ات خاصااة مااان حاااوف األخااا 
ااام ( ً ) فن اااه  ًن الفلاام المعاا  للمعالجااة ياباات ملااى متلااة  ،حيااص يومااح الخطااوات السااابقة ،الجااااز

فا    فاة مظلماة وبعا ها يرلاق الجاااز التحمايف حياص تاتم التعبةاة  يؤمن التعقيم المطلوب فا  مكاان
، (۲) ام إلى حوف التابيات  قام  ،( 1) الم و  ف  حوف التظاي   قم و وي رل فيب ا الفلم بالح كة 

، ًوخي ا  ( 4) الاواة  الساخن ف  حوف  قم ام يتع ف للتيا   .(۱)  قم  رسللبع ها إلى حوف او 
م بعاا  المابتااة فاا  الطاا ل الاااان  ماان الجااااز والمعاا ة  سااتقبال العااال( ب ) يلتاال حااول الكاا ة الفا  ااة 

 .ا نتااا من خطوات التحميف

 

 خطوات التحميض( 34)شكل رقم 
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ماابط   جااات ساا مة الرلاام  اخاال الجااااز وم اماااة وتحتاااج إجاا ااات المعالجااة إلااى القاا  ة فاا  الااتحكم ب
خلاال فاا  اسااتخ اماا  وان .يااةاو ام المحالياال الكيميالحاا ا ة المطلوبااة للتجفياال والخباا ة وال قااة فاا  اسااتخ 

الماا ة المقاا  ة يااؤ ي إلااى نتاااةج  ياا  م مااية ًهماااا قصاا  مماا  الفلاام  اوالنوميااة  اوماان حيااص الكميااة 
 .وبالتال  فق ان المعلومات ،تواممحالل الصو ة وتال ياا بم و  الوق

  :ة التقطيع والتعبئةاجهز 
إلاى  اا اةح (  (Microfilm( الماااك وفلم ) وها  األجاازة المساتخ مة لتحويال الفلام المصار  الملفاول 

وتكاون هااذ  األجاازة ًمااا  .طولياة لرا ف تعبةتاااا فا  الحااوافظ وتحويلااا إلااى ال اكل المصار  المسااطح
ًتوماتيكيااة ماازو ة ب ا ااة ذاتيااة ً اابم بااأجازة القاا ااة حيااص نقااوم بااالتقطيا ااام  او ،ي ويااة بساايطة جاا ا  

م اقااب لعمليااة التقطيااا وتسااتخ م ال ا ااة ك(  ( Jacketsالتعبةااة  اخاال الحااوافظ البالسااتيكية ال اافافة
 .( 31) مومح ف  ال كل  قم  واختيا  اللقطات المناسبة كما هو 

 
وتحويلاام إلااى لملفااول ملااى بكاا    اخاال حافظااة بالسااتيكية وتوجاا  ًجااازة ًخاا ى تفياا  فاا  تعبةااة الفلاام ا

ملام إلاى لقطاات منفا  ة اام تعبةتااا  اخال البطاقاات (  31) تقطيا الفلم الملفول قياا   او، الكا ت  ج
 .المذكو  ًمال (  31) ًنظ  ال كل  قم  Aperture cardsذات الفتحة 
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  األفالم المصغرةنماذج مختلفة ألجهزة تقطيع وتعبئة (  35) شكل رقم 

 .جااز ي وي بسيط لتقطيا الفلم المصر  الملفول وتعبةتم  اخل الحوافظ .1
توماتيك  لتقطيا وتعبةة الفلم المصر  الملفاول  اخال الحاوافظ ماا  ا اة  اخلياة تساتخ م او جااز  .2

 .كم اقب ًاناا مملية الفحل
 .جااز لتقطيا وتعبةة الفلم الملفول  اخل البطاقات ذات الفتحة .3
 (.الكا ت  ج ) ز لتعبةة الفلم المصر  الملفول  اخل الحافظة جاا .4

 :أجهزة الستنساخ
األجاازة لرا ف الحصاول ملاى نساخ طباق األصال مان الفلام المصار  األساا  لراا ف وتساتخ م هاذ  
 واةا  ًخا ى منا   اوالمكاتاب  اولر ف إ سالاا من مكان ألخا   اولاا بين العاملين او استخ اماا وت 
لام بال يحفاظ ماا ة فا  او   يجوز اساتعمالم وت (  ( Masterوذلك ألن القلم األسا  ،الحاجة والطلب
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ا ياا ي لكوناام المصاا   ال ةيساا  للحصااول ل او بعياا ا  ماان متناا (ات ح ي يااة خاصااةانااخز ) ًماااكن ًمنيااة 
 .(80)ملى النسخ األخ ى من المطبومات والوااةق المصو ة

ملااام ( 11)بقياااا   لفلااامً اااكال المصااار ات منااااا لوماااة ولكافاااة تنم توتوجااا  ًجاااازة استنسااااخ بمواصااافا
) المساااطحة    اااكالومنااااا  Roll-to-Roll duplicatorsملااام وتعااا ل باااا ( 111)وملااام ( 31)و

 (31) اكل  قام ال ويماال Sheet – to – sheet duplicators وتعا ل(  الحاوافظو الماايك وف ش 
 .نماذج ألجازة استنساخ المصر ات

 
فيش إلى و مايرك اولم إلى فلم لمصغرات استنساخ فالستنساخ لأجهزة  (36) شكل رقم 

 مايكروفيش
ساااخة الفلمياااة نوتاااتم مملياااة ا ستنسااااخ مااان ط ياااق التماااا  المبا ااا  باااين الفلااام المصااار  األساااا  وال

( البنفسااجية األ ااعة فااوق ) م تع يماااما معااا  لمصاا   مااوة   (Copy Film)بااا الج ياا ة المع وفااة 
الفلاام األسااا  حااول بكاا ة مابتاام فاا  ًحاا  ط فاا   ،ان إلااى اتجاااهين مختلفااينلمااحيااص ينفصاال بعاا هما الف

                                  
، 1714: ا مالما  لا ول الخلايج الع با   م كاز التواياق: إيمان فامل السام اة ، التوايق المايك وفلم ، بر ا  ( 80)

 .94ل
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مومااح فاا   وكمااا هاا ،الجااااز وينتقاال الفلاام المستنسااخ إلااى بكاا ة اانيااة فاا  الطاا ل الاااان  ماان الجااااز
 .( ۱۹) ال كل  قم 

 
 (39) كل  قم 

 مخطط لجااز استنتاخ يستخ م للفلم ال يازو
بواساااطة األ اااعة فاااوق ) الح ا ياااة او لاماااا تعااا ل بالط يقاااة الجافاااة او وياااتم ا ستنسااااخ ماااا ة بطااا يقتين 

ًماااا الط يقاااة الاانياااة  .وللحصاااول ملاااى نساااخ موجباااة Vesicular ويكاااون ناااوي المستنساااخ( البنفساااجية 
 والمع وفة بالط يقة ال طبة والت  فياا  از األمونيا ويكاون ناوي الفلام المساتخ م الالستنسااخ مان طا از

Diazo ى نسخ سالبة من األسا وتحصل بموجبم مل.  
 :Reader and Reader Printersأجهزة القراءة والقراءة والطبع 

 ،وه  ما و ية جا ا  فا  ًقساام ووحا ات المصار ات ،(ا ست جاي )وتع ل هذ  األجازة ًيما  بأجازة 
فالراياة األساسااية مان ممليااة تصاوي  الملفااات والواااةق ب ااكلاا المصار  هاا  حفظااا وا طااالي ملياااا 
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مح ف ن ه ل تحويل الوااةق والملفات الو قة إلى ً كال مصر ة  ي  مقا واة او من  الحاجة وبعبا ة 
قا ااة  لي  الر ف حفظ فقاط بال ا سات جاماا السا يا والواماح فا  ًي وقات يحتااج ،بالعين المج  ة

بال ًن الكايا  مان الا واة  وال ا كات ًصاحبت تكتفا  باقتنااا ًجاازة القا ااة  ،وق ااة وطباا فا  المكتاب
ومعناى ذلاك ًنام باإلمكاان اقتنااا هاذ  األجاازة  ون  .والق ااة والطبا  ساتخ ام ماا لا ياا مان مصار ات

ة والطبااا للتعاماال مااا القاا ااو وحاا ة تصااوي  كاملااة ًي تسااترن  ماان ًجااازة القاا ااة  الحاجااة إلااى ًن اااا
 .المصر ات وتنتج ال  كات العالمية المختصة األنواي الع ي ة من هذ  األجازة
الكافيااة وتنااتج ال اا كات و تتناااف  فيمااا بيناااا إلنتاااج الج ياا  وبالمواصاافات المتنومااة واألسااعا  المختلفااة 

 .العالم ا  كال المصر ة
وتقسم ًجازة ا ست جاي إلاى  ،ف  الصفات التالية لاا ب  ا من التفصيلاو وألهمية هذ  األجازة فسنتن

 : نومين ًساسيين هما 
 Readersًجازة الق ااة  .1
  Reader Printersًجازة الق ااة والطبا  .2
  :Readerًجازة الق ااة  .1

فانالك الكبي ة والمتوساطة والصاري ة التا   ،وتتوف  هذ  األجازة بمواصفات وا كال كاي ة ج ا  ومتنومة
ومنااااا الاابتاااة  ،كتاااب والصاااري ة جااا ا  التااا  هااا  ً ااابم باااالمكب ة التااا  تساااتخ م للقااا ااةتوماااا ملاااى الم

ولكان  .حاملة خاصاة ً ابم بالحاسابة ا لكت ونياةاو المتح كة الت  يمكن حملاا ونقلاا بواسطة حقيبة او 
فااا  تقااوم  .بااال  م ماان هااذا التنااوي والتباااين فاا  ال ااكل الخااا ج  والحجاام وبعااف المواصاافات األخاا ى

 : ملى األس  والمقومات اعتية 
 .الم ايا العاك و لع سات المكب ة مجمومة من ا .1
 . ا ة لبص الصو ة المكب ة .2
  .مص   موة  مناسب .3
 .(حسب نوي المصر ات المستعملة ) لمية حاملة للمصر ات الف .4
 .متلة لتح يك الفلم  ما   ويمينا  صعو ا  ونزو    .1
 .تع يلاا وتوميحااو تلة للحصول ملى الصو ة الوامحة م .1
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 . (*)لالست جاي ( ال موز ) وح ة الذاك ة ومفاتيح األ قام ال مزية  .9
  :انواع اجهزة القراءة

هنالاك ًجااازة قاا ااة لكاال نااوي مان ًنااواي المصاار ات المع وفااة والمسااتعملة والتا  ًتينااا الااى ذك هااا سااابقا  
 :ًكا  من ًنواي المصر ات وهذ  األجازة ه  كاعت  او ين كذلك توج  ًجازة تجما بين نوم

 
 Roll Film) كلياماااا او ملااام (  31) اوملااام (  11) ًجاااازة قااا ااة النقااال المصااار  الملفاااول  .1

Readers ) وامااح ماان تسااميتاا ف ناااا تسااتخ م لقاا ااة و وهااذ  ماان ًقاا م ًنااواي ًجااازة القاا ااة وكمااا ه
ملام وذلاك بوماا القلام المصاو  فا  (  31) األقاالم إلاى او ملام (  11) المصر ات العلمية كأفالم ال 

اام يلال الفلام  ،فا  الجااة اليسا ى ،والتبكا ة الفا  اة فا  الجااة األخا ى ،ما ة فا  الجااة اليمنا  ،جاة
وبعاا ها يباا ً بت ااريل الجااااز  ،الااذي فاا  البكاا ة التاا  تحتااوي ملااى الفلاام المطلااوب إلااى البكاا ة الفا  ااة

وذلك باستخ ام األز ا  والعتالت المابتة بالجاااز والتا  تعطا   ،التع يلومبطم من ناحية اإلمااة و 
وهنا تج   اإل ا ة إلى ًنم من المستحسن ال جاوي إلاى الم  ا  اليا وي  .كل مناا وظيفتاا الخاصة باا

Master الذي يزو  باا الم ت ي ما الجااز للتأك  من ط يقة ت ريل الجااز ووما الفلم. 
 Microfilm / Microfiche / Micro jacketالمايك وفيش والحوافظ و الملفوفة ًجازة ق ااة الفلم  .2

Readers  
ويسااتعمل هااذا الجااااز القاا ااة النااومين ماان المصاار ات وذلااك بترياا  حاملااة المصاار ات الخاصااة بااالفلم 

فيش والعكاا  بااالعك  وهااذا النااوي ماان األجااازة يجمااا بااين ميزتاا  و وومااا الحاملااة الخاصااة بالمااايك  
 قااااةق محااا و ة وجاااا  او ترييااا  حاملاااة المصااار ات إ  لااااوان او و  يحتااااج تبااا يل  ،لفلااام والبطاقاااةقااا ااة ا
 .بسيط
وتسااتعمل هااذ  األجااازة القاا ااة األفااالم  Microcassette Readersًجااازة قاا ااة المااايك وفيش  .3

المحفوظااة باأل لفاااة البالسااتيكية والتااا  يطلااق مليااااا الكاساايت حياااص ًناااا تكاااون مصااممة ملاااى حجااام 
 .لكاسيت وط يقة التعامل معما

                                  
 .الم تبطة بالحاسب ا ل او هذ  المواصفات والمقوامات توج  ف  ًجازة الق ااة الم مزة  (*)
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  Micro cartridge Readersكا ب  ج و ًجازة ق ااة المايك   .4
 .لمحفوظة بعلياا البالستيكية ًيماا (*)وتكون هذ  األجازة مصممة لق ااة الكا ت  ج

  Microfiche / Microjocket Readers ًجازة ق ااة الماي كوفيش والمايك وجاكيت .1
يسااتخ م لقاا ااة البطاقااات  ااكليا  ماان األنااواي األخاا ى لألجااازة وماان الممكاان وهااذا النااوي ماان األجااازة 

اسااتخ ام ًجااازة القاا ااة ذات ا سااتعالمات المتعاا  ة والمصاامة لقاا ااة ال ماان  ااكل واحاا  ماان األ ااكال 
األ اكال المختلفاة وا قتصاا  ملاى  اكل واحا   لاة قلاة اساتعمالوتفمل هذ  الط يقة ف  حا ،المصر ة

ًماا إذا كاان ا ساتخ ام وأل لبياة المصار ا  .ً لباا ًم ا  مكلفا  او   اا جااز المصر ات مما يجعل  ،فقط
المكتب تصبح الحاجة  ب   ف  حالة قلة استعمال     اا جااز قا ي للكل ملب المصر ات قاةما  ف 

ماا و ية لجلااب ًكااا  ماان جااااز قاا ااة ًوكااا  ماان  ااكل ملااى الاا  م ماان تااوف  األجااازة الج ياا ة اعن 
ملام والماايك وفيش والحاوافظ ( 31)وملام (  11) ل كافاة األ اكال الفلام الملفاول متطو ة الت  تستقبوال

إ  ًننااا   ننصااح ب اا اا جااااز واحاا  فقااط  .كااا ت يج كلاااا فاا  جااااز واحاا و كاساايت والمايك  و والمعاي ك
وبالتاال  تعطال  ،ح وص ًي خلل ماماا كاان بسايطا  او ولكافة األ كال تخوفا  وتحسبا  من مطل الجااز 

ًجااازة القاا ااة (  ۱۹) ويومااح ال ااكل  قاام  .اساات جاي المعلومااات وحتااى توقفاااا لحااين تصااليح الجااااز
 .للمصر ات

                                  
ملاام  اخاال  ااالل   يحتاااج إلااى بكاا ة اانيااة لالسااتقبال وتاا تبط باااألجازة (  31) اوملاام (  ۰۸) فلاام مصااف  قيااا   (*)

 ( 21) ل  قم المتطو ة، التوميج انظ  ال ك
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 (القراءة ) نماذج ألجهزة السترجاع (  ۰۳) شكل رقم 

 Reader Printersًجازة الق ااة والطبا  .2
األنااواي ولكناااا تجمااا بااين مزايااا وهااذ    تختلاال ماان ًجااازة القاا ااة ماان حيااص ال ااكل والمواصاافات و 

ومواصاااافات ًجاااااازة القااااا ااة للمصااااار ات الفلمياااااة والبطاقيااااة ًوجاااااازة ا ستنسااااااخ ا متيا ياااااة المع وفاااااة 
وتااوف  هااذ  األجااازة للمسااتفي ين الحصااول ملااى صااو ة طبااق األصاال ماان الوايقااة  .للمطبومااات الو قيااة

 . يةالو قة الم ا  تصوي ها من الفلم المصر  ملى و قة امتيااو 
بعباا ة ًخا ى ف نام مان ط ياق ماال هاذ   .بحجم ًخا  يتفاق ملياماو وبالحجم ا متيا ي للوايقة األصلية 

األجازة يمكن اما ة تحويل الوايقة إلى  اكلاا الاو ق  ا متياا ي قبال ان تصاو  مايك وفلمياا وتتحاول 
  .مايك وفيشاو إلى فلم ملفول 

 .تعمالاا إماااافة إلاااى سااا مة الحصاااول ملاااى النساااخةوتمتااااز ًجاااازة القااا ااة والطباااا ًيماااا  بسااااولة اسااا
الز  او فمج   ظاو  الصو ة المكب ة ملى ال ا ة المابتة ف  الجااز نستطيا ًن نمرط ملى المفتا  

الخااال بااالطبا وفاا  فتاا ة قصااي ة كمااا بينااا سااابقا  تخاا ج ماان الجااااز نسااخة و قيااة طبااق األصاال ماان 
زة قاا ااة وطبامااة الكافااة ًنااواي المصاار ات الفلميااة الصاافحة المصااو ة المصاار ة المطلوبااة وتتااوف  ًجااا

 .( ۱۸) ًنظ  ال كل  قم 
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 أجهزة استرجاع متطورة قراءة وطبع 39شكل رقم 

الم تبطاة او فقا  ظاا ت ًجاازة قا ااة وطباا ح يااة ومتطاو ة كاالم مزة  ،الحاال ماا ًجاازة القا ااةو وكماا ه
الفاةقااة فاا  ًساات جاي وتصااوي  المعلومااات المصااو ة بالحاسااب ا لكت وناا  التاا  تمتاااز بال قااة والساا مة 

ومناا القابلياة ملاى ًمطاا  نساخ و قياة  اياة فا  الوماو  ومكبا ة تصال منا  بعاف  .ملى المصر ات
كماا تتاوف  ًجاازة قا ااة وطباا لكافاة  .الخا اةط الكبيا ة الحجاماو األجازة بحجام األصال الاو ق  كالج اةا  

 41) موماح فا  ال اكل  قام و كماا ه .األ كال كافة متجمعةاو األكا  من  كلين او األ كال المصر ة 
). 
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 جهاز قارئ طابع مرمز لكافة أنواع المصغرات 42شكل رقم 

 :حفظ المصغرات
ًي  ااكل ًخاا  ماان او ( ماااي كوفيش ) او( مااايك وفلم ) ان ا سااتخ ام األمااال للمصاار ات سااواا كاناات 

ال ااا وط و يعتمااا  إلاااى حااا  كبيااا  ملاااى ط يقاااة حفظااااا والوسااااةل المساااتخ مة لاااوز  ،ً اااكال المصااار ات
ان ممااا   ،إماااافة إلاااى اختياااا   والياااب ومعااا ات الحفاااظ المناسااابة .المناخياااة المالةماااة المانياااة لاااذلك

 .لاا يتوقل ملى ما ذك نا  ف  ًمال او المصر ات ومالامتاا وساولة استخ اماا وت 
  :شروط الحفظ

في    وط ًساسية لحفظ واه امة المصر ات لفت ات زمنية طويلة وهاذ  ال ا وط ها  يجب التأك  من تو 
 : كاعت 

يااااة او تحفااااظ المصاااار ات فاااا  اماااااكن ذات تاويااااة جياااا ة خاليااااة ماااان الاااااواا الملااااوص بااااالموا  الكيمي .1
 .الخ ...كسي  الكب يت والااي  وجين المكب تاو وخصوصا  اان  
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ز او اابتاااة ومعت لاااة صااايفا و اااتاا بحياااص   تتجاااتحفاااظ المصااار ات فااا  ًمااااكن ذات   جاااات حااا ا ة  .2
 .% ( ۱۱) ال طوبة فياا 

لاا وترطية ً مية المكان المخصل للحفظ بالسجا  او م اماة النظافة ف  استخ ام المصر ات وت  .3
 .األخ ى الت  تمنا ت اكم األت بة والوساةل

بصو ة يمنا فياا ي ام  ف  حفظ المصر ات ترليفاا ب كل يتناسب ما نوي وحجم هذ  المصر ات  .4
 . خول األت بة والربا 

لاذا يجاب  .تاؤا  فا  كافاة ًناواي المصار ات( ً اعة ال ام  المبا ا ة ) ًن األ عة فاوق البنفساجية  .1
 .م م تع يماا لاذ  األ عة

 .(81)تح ي  فت ات زمنية لفحل واما ة المصر ات للتأك  من سالمتاا ووموحاا .1
 ت ف  األنواي المختلفة من الموا  المستخ مة ف  قسم ت ام  كافة التعليمات والمالحظات الت  ذك .9

وهنااك ماوا   .فابعف الماوا  تحتااج إلاى وماعاا فا  االجاات كااألفالم الخاام( المصر ات المايك وفلم 
  .ية المستعملة للتحميفاو   الكيميلاا كالموااو ًخ ى يستحسن ا ت اا القفازات من  ت 

وما م اساتخ امم بعا  انتاااا ( المابات مليام ماا ة ) لام الف يما  م اماة تا يخ م ة صاالحيةومن المام ً
 هذا التا يخ وينطبق هذا ال  ط ملى كافة األنواي األخ ى من المصر ات 

تحفاظ  ملما ًن األفالم المصر ة الخاام يجاب ًن .إج ااات التصوي ف   يةاو الموا  الكيميو وا حماف 
 .ف  ًماكن با  ة وه  الاالجة ما ة

اةل قاااا  تختلااال ممااااا يتباااا حفااااظ األفااااالم بوساااا( الماااايك وفيش ) البطاقااااات ال ااافافة المصاااار ة  وتحفاااظ
وتحفاظ فا  ( ظا ل)حكم كوناا بطاقة مسطحة يستحسن وماعاا  اخال  االل و قا  فا  ب .الملفوفة

إ  اج و واليب ت بم إلى ح  كبي  ما ذك نا  من  والياب واه  اج حفاظ الملفوفاة وتساتخ م هاذ  الا واليب 
األمااا ا  الكبيااا ة مااان البطاقاااات ال ااافافة المصااار ة يمكااان حفظااااا  اخااال حاااوافظ ً ااابم بالبوماااات لحفاااظ 
وتحفااظ هااذ  البطاقااات و اابيااتاا ماان المصاار ات  .خصوصااا  إذا كاناات موجااو ة بأماا ا   ولااة ،الصااو 

                                  
إيمااان فاماال السااام اة ، اسااتخ ام المصاار ات لحفااظ وصاايانة الوااااةق، محلااة آ اب المستنصاا ية، العاا   الاالااص، ( 81)

 .331 -211، ل ۰۸۹۹
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ل وماااا الااا  ج ملاااى المنمااا ة واساااتخ ام محتوياتااام ووماااا قلة بحياااص يسااااالمساااطحة فااا  إ  اج م ااات
وق  ب ًت  .ت بم العالمات والالفتات البا زة الت  تسال التمييز بين مجاميعاا المختلفةمالمات مميزة 

وسااااةل الياااة يمكنااااا اساااتخ ام ال ماااز )، ومتطاااو ة فااا  الحفاااظبعاااف المكاتاااب باساااتخ ام وسااااةل ح يااااة 
واأل قااام فاا  الحفااظ وا ساات جاي حيااص تومااا المصاار ات الكبياا ة العاا   فاا  إ  اج  اخاال جااااز يساامح 

بعماا فوق األخ  التح ك ب كل  اة ي ليسمح بصاعو   ومةات األلول مناا ب كل طبقات يعلبحفظ 
ت ال ماوز لتح ياك هاذ  اإل  اج ويطلاق مليااا معا ااو ونزول كل   ج ف  صال واحا  وتساتخ م األ قاام 

 .مع ات لحفظ األ كال الفلمية والبطاقية(  41) ويومح ال كل  قم . األلية ًحيانا اوالحفظ اعلية 
 أدوات حفظ الشكال الفلمية والبطاقية( 41)شكل 
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 ل و الفصل ا 
 ًتمتة المكاتب 

 ا نفجا  المعلومات  والتكنولوج  
 سؤوليةتحمالن مي انهذان ا نفجا  ، ح اا ف  السنوات األخي ة  -المعلومات والتكنولوجيا  -إنفجا ان 
ان كمية المعلومات المتاحة خالل الع  ين سنة األخي ة لق  تمامفت م ت .نظم المعلوماتو تطو  ونم

 فااظ فا  الاا ماغااو ا  فاا  ماا  ساق اط حااين كانات المعلوماات تحعملاى  يا  مااا كاان مو مان هاذا القاا ن 
تقا ي ات ت اي  إلاى  ،من المع فة اليوم ه  ب اكل مكتوباة%  11ف ن  ،وتع ف فقط بالط يقة ال فوية
نماوذج ياتم  11، تق يباا  ن صافحة مان و ق المكتاب يومياا  كاا  مان خمسايًن موظل المكتب يساتخ م ً

 .استخ امم ف  مملية توظيل مستخ م ج ي 
يقمااااا  المااااا ي ون  ،فقااااا  ًصااااابح العمااااال الاااااو ق  خاااااا ج السااااايط ة تماماااااا   ،بسااااابب إنفجاااااا  المعلوماااااات

الع يااا  مااان الم  ساااين  ،تة وبنااااا وجماااا المعلومااااقااااتام فااا  قااا اااو معظااام ( المانياااون )  والمختصاااون
تعبةاة النمااذج وحماو  ا جتماماات وقا ااة محاما  ا جتماماات التا  يحما وناا   فاا  تون وقيمم

صاااحب الم اا وي الصااري  مرمااو  بالعماال  :ًكااا  ماان الوقاات الااذي ينفقوناام فاا  التفاماال مااا التالميااذ
ملاى  الو ق  ويجب  ملى العمل وقمااا جال الوقات ماا النمااذج ال وتينياة وذلاك ملاى حسااب الت كياز

 .منتج ج ي او  ي ة فك ة ج
باا   ماان ا نفجاا  المعلومااات  ً ى إلااى خلااق مجتماا يتعاماال فياام العاماال ب ااكل ًساسا  مااا المعلوماام 

تعاا  المعلومااات ساالعة حقيقيااة ومااو   حقيقاا  يسااام   ،فاا  مصاا  المعلومااات .لااة العماال الجساا ياو مز 
 .النا  ف  إ ا ة موا  هم األخ ى بط يقة ًفمل

 : THE WORK ENVIRONMENTبيئة العمل  
نظا ة ساا يعة البيةااة العمال اليااوم تظااا   .والمكاان واإلجاا ااات( العاااملون ) تتمامن بيةااة العمال النااا  

ز ملى المنتج الما ي ًما اليوم ف  السابق كان الت كي ،الف ق بين بيةة العمل ف  السابق وف  الحام 
 و   .المكتااب هاا  ًيمااا  ترياا  آخاا البيةااة الما يااة ومظااا   .ملى المعلوماااتو  ن الت كيااز ال ةيساا  هاافاا

 .العاملون واإلج ااات الت  يتبعوناا ف  تنفيذ األممال تري  إلى ح  بعي 
  :THE PLACEالمكان 
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ًمااا  ، اا كاتاو فاا  العصاا  الصاانام  الرالبيااة العظمااى ماان النااا  يعملااون فاا  ًماااكن تساامى مصااانا 
يمكان ًن  .(المكتاب ) من العاملين يعملون ف  مجاال المعلوماات فا  مكاان يسامى %  11اليوم ف ن 

اماا ا  و المتعلقااة ب نجاااز المعااامالت  ُيعاا ل المكتااب باناام المكااان الااذي يااتم فياام ا اا األممااال الكتابيااة
ا  ا ياااة فااا  الواااااةق لرااا ف توصااايل المعلوماااات المناسااابة للمساااتويات و جيل وتحليااال المكاتباااات تساااو 

 .المن اةاو المنظمة 
 .ف  ًماكن  ي  مح و ةاو م بة او   فة ف  فن ق او بيت او يمكن ًن يتواج  المكتب ف  مبنى خال 

  :THE PEOPLE( العاملون ) الناس 
م اقبين، وب كل مام يمكن القول او م  فين او ف  العص  الصنام  الرالبية العظمى من النا  ممال 

اماااااا ماااااا  اا،  -ب اااااكل مااااااام –ًمااااااا الياااااوم فااااا  مصاااااا  المعلوماااااات فاااااا ن الناااااا   .اه ا ةاو إماااااا مماااااال 
اه ا ة وتوجيااااام الناااااا  و الااااا و  ال ةيسااااا  للمااااا ي  هااااا .موظفاااااوا  مااااام فنااااا او ، (مانياااااون)متخصصاااااون او 

، ًطبااااا ، األطبااااالكتاااب ،الم  ساااون) متخصصااة مااال ًصاااحاب الماااا ات ال المختصااون هاام النااا 
  تتماامن  بمااا  والااذين وظيفااتام األساسااية( ا ون، وال يااا يونالمحااامون، الساابكاكون، النجاا ا ساانان،

امااااا موظفااااوا الاااا مم الفناااا  فااااام الموظفااااون الااااذين يقاااا مون المسااااام ة للماااا  اا . توجياااام واه ا ة ا خاااا ين
 .والمختصون
 : THE PROCEDURESاإلجراءات 

التكنولوجياااا ينماااا تعاااين ملاااى العامااال فااا  المجاااال الصااانام  التعامااال ماااا ً وات ًوجاااازة محااا  ة فااا ن ب
الذين يتعاملون ما المعلومات يحتاجون اإلج ااات ج يا ة فا  . لح ياة خلقت حاجة إلج ااات ج ي ةا

ة هاااذ  اإلجااا ااات بحاجاااة ألن تكاااون مأ  اااف. كيفياااة تسااامية ملااالاو إ خاااال بياناااات العمااال ماااال كيفياااة 
ماا التطاو  المتساا ي الياوم فا ن  ،إليااا ويمكان اساتخ اماا مان قبال ًي  اخلالوصاول  الةس ،بعناية

 . ات بحاجة  اةمة للتج ي  والتح يصهذ  اإلج اا
  :العناصر المكونة للمكتب 

الااا  جات جمياااا األ اااخال الموجاااو ين فااا  المكتاااب براااف النظااا  مااان اخاااتالل  :العنصااار البشاااري
 .ا  ا ية الت  ي رلوناا
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كاااااأجازة الحاساااااوب والبااااا امج المتطاااااو ة او  اق و األ وات والوسااااااةل البسااااايطة كاااااا : الدوات والتقنياااااات
 . وال بكة

، صااو ، وساااةط ،ً قااام ،نصااول) فااة ًنواماااا البيانااات بكاو كافااة المعلومااات  :البيانااات والمعلومااات
  .الت  تسام  ملى ً اا ماام المكتبو ( تع  ة م

  .المعامالتو العمليات الت  تتم ملى البيانات  :المعالجة 
  DEFINITION OF OFFICE AUTOMATIONتعريف أتمتة المكاتب 

 ةًتمتة المكاتب ه  نظام مكون من م  .ًتمتة المكاتب ه  حلقة الوصل بين المعلومات والتكنولوجيا
ا متمااا  ملااى األجااازة و بمعنااى آخاا  هاو  .مناصاا  تعماال سااوية ب ااكل متكاماال إلنتاااج نتاااةج متعاا  ة
 . تنظيم وا ا ة ا ممال المكتبية فا لكت ونية الح ياة بما ف  ذلك الحاسبات ا لكت ونية لر  

ولكناااا باااألح ى مع فااة بالتكنولوجيااا  ،ًتمتااة المكاتااب   تعناا  تكاا ي  المكتااب بالمعاا ات ا لكت ونيااة
وجاااو  مك سااة لتاا  يب العاااملين وتطااوي  السياسااات واإلجاا ااات للوصااول إلااى الكفااااة والفعاليااة فاا  

 .العمل
OFFICE AUTOMATION  مااط ًسااباب ومباا  ات ًتمتااة المكاتااب مباا  ات ًتمتااة المكاتااب كاا ا  و

  REASONS FOR OA ًسباب اتمتة المكاتب
بتق م المجتما العلم  فقا  حا ص ااو ة فا  ماالم البحاص العلما  والتطاوي  ًسالوب الحيااة تريا ، ووجا نا 

 بمااا يعااو  الساابب ال ةيساا  للتطااو   .ماان الماا و ي ًن نتعاماال مااا بيانااات ب ااكل ًساا ي وبأقاال تكلفااة
 :  ًتمتة المكاتب إلى اعت فو والنم

 : الثورة المعلوماتية والورقية .1
 م ج ياا  للتعاماال مااا هااذ بساابب التطااو  فاا  المعلومااات والعماال الااو ق  فقاا  ًصاابح هناااك حاجااة لنظااا

اسط السبعينيات الع ي  مان الحكوماات تنباأت باأن التقا م التكنولاوج  سايقلل العمال او ف   .المجا ت
 العماال لولكاان التكنولوجيااا الح ياااة لاام تقلاا .فاا  المكتااب يااتم باا ون و قالعماال الااو ق  ويجعاال العماال 

 .الو ق  ولم تصنا مالما بال و ق
  :التطور التكنولوجي وسرعة انتشارها وقلة التكلفة .2
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 انخفااااف اساااعا هاو اساااتخ اماتاا الواسااعة و األتمتااة جااازا ماان التريااا ات النا ااةة مااان ظااااو  الحواساايب 
ج  المتسااا ي إلااى التكلفااة المتناقصااة للتكنولوجيااا الحاسااب ال خصاا  يمكاان ًن ينسااب التطااو  التكنولااو 

ة ملاى و ماال ،الذي يباي باع ل ال و ات قبل مق ين من الزماان ًصابح الياوم يكلال بماا مةاات فقاط
 .ا مكانات الااةلة الت  ًصبح يقوم باا هذا الجااز

  :فعالية األتمتة في خدمة الوظائف التجارية للمنظمات .3
لقاا  مكناات وسااااةل المواصااالت وا تصااا ت الح ياااة مااان  .وقاات صاار  العاااالم فاا  الحجاامكلمااا ماا  ال

لقااا  تمكنااات ًتمتاااة المكاتاااب مااان جسااا  الفجاااوة  .لاااة األمماااال مبااا  العاااالم فااا  ًقصااا  وقااات ممكاااناو مز 
 .النااةية ف  تبا ل األممال والتجا ة مالميا  وب كل مستم  واابت

  .اإلنتاجيةن بين طاقم العمل مما يدعم العملية اواألتمتة تزيد من عملية التع .4
  :الرغبة في التغيير ورفع المهارات لدى العاملين .1

ة ي مااا ة مالياذو ًتمتة المكاتب ت يح العاملين من العمل ال وتين  المتك   وتخلق الحاجة إلى مماال 
ًجاااو   تاااب تمااالماان تكاااليل المك%  91مااا يقاا ب مااان   ات العالياااة يتوقعااون ًجااو ا ًكبااا باااذ  الماااا

مكتباام  ةلااذا توجااب هااذا ًن يكااون العاااملون ًكااا  إنتاجيااة وبالتااال  خلااق ًنظماا العمااال والفواةاا  الجانبيااة
 . واتمتة لتناسب هذ  ا نتاجية المتزاي ة

  :BENEFITS OF OAفوائد أتمتة المكاتب 
 تسايل اج ااات العمل. 
 س مة انجاز األممال وتوفي  الوقت. 
   ناتج العملإمطاا  قة ًملى ف. 
 تسايل اج ااات ا تصال  اخل المكتب. 
 اجة ًقل  ستخ ام الو ق واأل  يلح. 
 تقلل ا متما  ملى العنص  الب  ي. 
 تقليل التكلفة. 

 :Shortcomings of OAتح يات ًامتة المكاتب 
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 هاااذ  .ًتمتاااة المكاتاااب ليسااات باااال مواةاااق .ًتمتاااة المكانياااة ليسااات الوصااافة الطبياااة الساااح ية ل نتاجياااة
ميااوب متعلقااة و مااة التريياا  او التحاا يات ال اااةعة فاا  مق ،العواةااق يجااب ًن يااتم التعاماال معاااا كتحاا يات

 .بالعاملين ًنفسام ومب  ات التكلفة

  :مة التغيير عند العاملين في المكاتباو مق .1
التريااا  مااان المكتاااب التقليااا ي  .مون الترييااا او الناااا  بطبيعاااتام باااالق ن األ اااياا المع وفاااة لاااذا فاااام يقااا

ط الماااا ي يحاااللمكتااب المأتمااات  بماااا يكاااون صاااعبا ويتمااامن إماااا ة تنظااايم السياساااات واإلجااا ااات والم
ماااال هاااذا الترييااا  يمكااان ًن يكاااون ًساااال ملاااى األفااا ا  إذا فاماااو  و اااا كوا فااا  . والوصااال الاااوظيف 

 .التخطيط لم
  :تدريب العاملين التعامل مع األتمتة .2

 .وياتالتااا  يب مااا و ي فااا  كااال المسااات .تااابلوباااة للعمااال بكفاااااة منااا  ًتمتاااة المكاماااا ات خاصاااة مط
يج ون ًنفسام من حين عخ   ،الم  اا الذين  بما يكونون من ما  سابق لو  ة التكنولوجيا المحوسبة

موظاال  ،فااون  اايةا  مناااا  يع  او  فااون القلياال يعمسااةولين ماان تصااميم وتنفيااذ واإل اا ال ملااى ًنظمااة 
كنولوجيا محوسبة ج ي ة ًون يكون ا يج ون ًنفسام هم اعخ ين مطلوب منام التعامل ما تال مم  بمو 

 .ًكا  إنتاجية باستخ اماا
  :إرتفاع التكلفة وتقدير مدى الفائدة المرجوة .3

  فتا ة  بماا   تواجام فواةا  يمكان قياسااا فا .تب ي  التكاليل الباهظة للمعا ات واع ت يعا  ًما ا صاعبا  
ة المكاتب  بما   تكون محسوسة من حيص موامال التكلفاة ولكنااا  بماا تمالفاة ة من ًتمن م ة سنين 

 .تسمح ب تمام مامات إمافية بجو ة ًفمل ف  العمل ب ون تكاليل توظيل ًف ا  آخ ين
  :معدل التقادم في األجهزة المستخدمة في أتمتة المكاتب .4

 لون الترلااباو مااة الطاا از الباااةعون يحاااليااوم ق يإن التطااو  المتسااا ي للتكنولوجيااا  بمااا يجعاال ماان ا ت 
ملى هذ  العقبة من خالل تزوي  آ ت قابلة للتج ي  والتوسعة لتناسب التطو  ف  العمال  ون الحاجاة 

ما انخفاف تكلفة التكنولوجياا فا ن ال ا كات والمؤسساات مطالباة باألخاذ بعاين ا متباا   .ل  اا ج ي 
 .وم ب    من   اا نتاجية المتحصلة من ال  اا الي
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 :ين اإلنتاجية في عصر التكنولوجياالعوامل الرئيسية التي تسهم في تحس
إلاى  ما ف وتم يا  وتخازين المعلوماات جنبااو إج اا تريي  فا  المعا ات التا  تساتخ م فا  معالجاة  .1

ج ااات ممل ج ي ة ومالةمة  .جنب ما امتما  ط ق واه
 .ا ستخ ام األمال والفعال للموا   المتاحة .2
فق  ًابتت ال  اسات ًن العامل الذي يعمل  ،تحسين بيةة العمل بما يوف  ال احة وا نسجام العاملين .3

اإلماااة  عمالال يةاةت امل ب .% 21م اجا يزيا  مان نقيمام بمقا ا   طمحايو ة صحيحف  بيةة ممل 
  .و  جة الح ا ة وال طوبة والمجيج وط يقة تصميم المكتب واألااص و ي ها

ال اكام ف  اتخاذ القا ا  ووماا نظاام حاوافز فعاالعاملين من خالل الت  يب واه    فا مستوى ً اا و  .4
 .ن  ملى التقييم العا ل لأل اا واإلنجازبم

 :العوامل التي تحد من اإلنتاجية في عصر التكنولوجيا 
وي  التكنولوجيااا اليااوم همااا التاا  التصااًكااا  مااا ينااتج الااو ق فاا  مااالم  :التضااخم فااي العماال الااورقي .1

ل تنظاايم وت  ااي  ب ويمكاان الترلااب ملااى م ااكلة التمااخم الااو ق  فاا  العماال المكتباا  ماان خااالوالحاساو 
 .مملية ا ستخ ام

فا ذا لام يكان الما ي  مقتناا بجا وى اساتخ ام  ،ماا ات العمال تنتقال بالعا وى :مناخ عمل غير مالئم .2
كلمااا كباا   .بالفعاالًماايل هااذا الب نااامج للعماال و جاا وى فيمااا لو ب نااامج كمبيااوت  ج ياا   بمااا لاان يكااون ذ

 ي  يقم  وقتم فا  ى الجمو  ف  اإلج ااات ًوصبح الممم ها العمل  كلما اتجات إلو حجم المنظمة 
 .مكتبم و  ينزل لمع فة   بات العاملين و عو هم

ل العماال فاا   ون مسااتوى متطلبااات العماافاسااتخ ام آ ت ي ويااة فاا   :مااوارد ماديااة غياار مالئمااة .3
ال تجايزات متكاملة واستخ ام جزا مان وظاةفااا يعا  إها ا ا للماال وما م وماا ات العاملين وكذلك إ خ

 .استرالل ًمال للموا  
ًي قياااا  وتقيااايم ً اا العااااملين وذلاااك إلحساااا  اإل ا ة ًن تقيااايم  :القصاااور فاااي القيااااس والتقيااايم .4

وفا   ساةاأل اا وقيا  العمل ف  مص  المعلومات ًصاعب فا  مصا  الصانامة حياص المعاايي  ملمو 
 .ياب القيا  والتقييم يصعب قيا  اإلنتاجية للعاملين و  يع ل الن يط من الخاملظل  
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  :أهم األنظمة الحاسوبية في أتمتة المكاتب
  أنظمااة التشااغيلOPERATING SYSTEMS :  : ماان خاللاااا يااتم ت ااريل الحواساايب

 .تنفيذ الب امج والتعامل ما نظام الملفاتو 
  نظااام البريااد الكتروناايE - MAIL SYSTEM :  : إل سااال ال ساااةل  اخاال المن ااأة

  .ا تصا تو ًجازة ا  خال واإلخ اج و خا جاا من ط يق ًجازة الحاسوب و 
  
 نظاام التقاويم اللكترونايE - CALENDARING SYSTEM :  : اسات جاي و لتخازين

 .المسةولينو موامي  الم  اا 
 نظاام إدارة الوثاائقDOCURRENT MANAGEMENT SYSTEM : :   يساتخ م فا

فاا ماااان ًجاااال تااااوفي  نقاااال البيانااااات الاااا  صااااو ة  قميااااة وماااان ااااام تح ي هااااا وتخزيناااااا وتصااااني
 .وساولة است اجاماا المعلومات لمستخ مين النظام

  نظااام الجتماااع التلفزيااونيTV CONFERENCE SYSTEM : :  يسااتخ م لاا بط
 .يستخ م التلفزيون و  يتطلب جااز حاسوب .ياأل خال ف  مواقا مختلفة با جتما

  نظاام البرياد الصاوتيVOICE MAIL SYSTEM :  :تية مان و صاتم ا ساال  ساالة يا
 .ط يق الااتل

 ونظاام الجتمااع الفياديVIDEO CONFERENCE SYSTERN :  : يساتخ م  ابكة
 ابواب السما  بتبا ل المعلومات .الب ي  ا لكت ون و الحاسوب للسما  بتبا ل المعلومات بال 

 .والب ي  ا لكت ون  الصو ة باإلمافة الى الوااةقو بالصوت 

 اإل ا ة اإللكت ونية ونظم المعلومات

E – Management & Information Systems 

 : األه ال
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 :ينتظ  من القا س بع    اسة هذا الفصل ًن يكون قا  ا ملى

 .ةن اإل ا ة اإللكت ونيمو  صا تطاإم .1
 .تح ي  العالقة بين تنظم المعلومات اإل ا ية واإل ا ة اإللكت ونية .2
 .نولوجيا المعلوماتنظم  مم الق ا ات ومالقتاا ما تك .3

  :المقدمة 
يااا كما ًسلفنا سابقا ف ن الانظم المااا ات اإل ا ياة  و ا كبيا ا فا  تطاو  المنظماات وقا  تام ا متماا  مل

التطااو  الكبياا  فاا  كاال مجااا ت تكنولوجيااا المعلومااات  بسااببب ااكل كبياا  جاا ا فاا  الوقاات الحاماا  
اساااعا ها، وقااا  ًخاااذت الااا واة  والمؤسساااات ال سااامية والخاصاااة تتساااابق فااا  اساااتخ ام احااا ص  لو خااا

   ااابكة ظااااو ، ويساااام  ًيماااا ظمتساااتخ ماا فااا  تنفياااذ هاااذ  الااان ىا بتكاااا ات فااا  المجاااال اإل ا ي حتااا
تكامال مما جعل اإل ا ة الحالية تفك  ف   ممال هذ  ال واة   تأاي ا ف  انجاز ًاإلنت نت ف  جعلاا ًكا

، وقااا  ظاااا  مصاااطلح ج يااا  فااا  ب اياااة هاااذا القااا ن ًطلاااق مليااام اإل ا ة حوسااابة كااال فعالياتااااا األخااا ى
اإللكت ونية وألهمية العالقة بين موماوي هاذا الكتااب واإل ا ة اإللكت ونياة خصصانا هاذا الفصال ليلقا  

 ،ة باين نظام المعلوماات اإل ا ياةقاالب اكل مختصا  العوساول تحا    ،ي الموا ملى هذا المنيوم الج 
م التاا  باا ات اإل ا ة الح ياااة فاا  اسااتخ اماا تلاام  ماام القاا ا ات لكوناااا ماان الاانظحيااص إننااا  كزنااا ملااى 

وتقلياال اسااتخ ام بساايط اإلجاا ااات   المسااام ة ملااى تفااأهم ًهاا ال اإل ا ة اإللكت ونيااة هاا ،ب ااكل واسااا
باإلماااافة إلاااى مفااااوم اإل ا ة  - لاو ساااول يتنااال فصاااولاااذلك فااا ن هاااذا ال ،ا يمكااانل ماااالاااو ق إلاااى اقااا

 .اإللكت ونية والنموذج الخال باا كيفية إ خال اإل ا ة اإللكت ونية ف  المنظمات
  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

ًممالااا وتحقياق نظ ا  متماا  اإل ا ة الح يااة حالياا ملاى التقنياة المتطاو ة التا  تساام ها ملاى انجااز 
نجاا  ماان الماا و ي التطاا ق إلااى مفاااوم  اااةا بكااا ة هااذ   -ًهاا افاا ب ااكل ساا يا و قيااق وبأقاال الكلاال 

األياااام فااا  الكايااا  مااان  ول العاااالم ومنااااا الااا ول الع بياااة يطلاااق مليااام اإل ا ة اإللكت ونياااة الاااذي يااااتم 
مؤسسااتنا ا ساتفا ة منااا ويجاب ملاى  واة ناا و  ،بعناص  تقنيات المعلومات الت  تطو  بس مة مذهلة
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ف  تطبيق اإل ا ة الح ياة المعتم ة ملى هذ  التقنيات باس ي ما يمكن لنستطيا ًن نس  فجوة التقنيات 
 .بيننا وبين  ول العالم المتق م

بسبب اإلنجازات الااةلة ف  مجال نظم المعلومات و إن ظاو  اإل ا ة اإللكت ونية باذا ال كل الواسا ه
تلاااال ًنواماااااا والتطااااو  المااااذهل فاااا  صاااانامة الحاسااااب وب مجياتاااام المختلفااااة واااااو ة اإل ا يااااة فاااا  مخ

وكا ة ( نظم إ ا ة قوام  البيانات )  بكة اإلنت نت وظاو  ً وات تطوي  نظم المعلومات و ا تصا ت 
ال  كات والمؤسسات الت  ًخذتم ملى ماتقاا تطاوي  الب مجياات الجااهزة والتا  لااا مالقاة ماا اإل ا ة 

  .ت ونيةاإللك
من ما  1711ب ًت منذ سنة ( ًتمتة المكاتب ) إن ب ايات اإل ا ة اإللكت ونية : إننا نستطيا ًن نقول 

وكااان ساابب إطااالق  ،مصااطلح معااالج الكلمااات ملااى فعالياات طابعتاااا الكا باةيااة IBMابتكا ت  اا كة 
 بطاااااا مااااا  لفاااات نظاااا  اإل ا ة فاااا  المكاتااااب إلااااى ماااان انتاااااج هااااذ  الطابعااااات مناااا و هااااذا المصااااطلح ه

ب هاان ملاى ًهمياة ماا ط حتام هااذ  ل او و  Word Processingالحاساوب واساتخ ام معاالج الكلماات 
 منااا ما انتجااات هاااذ  ال ااا كة جااااازا ط حتااام فااا  األساااواق ًطلاااق مليااام اسااام 1714ال ااا كة ظاااا  مناااة 

MT/ST(82) . 
ناا  كتابااة عف ذ  الطابعااة مااا  اا يط ممراانطهااحيااص كاناات  ،(مراانط وجااااز الطابعااة المختااا ال ا يط الم 

حياص باإلمكاان طبامااة  ،ًياة  ساالة باساتخ ام هاذ  الطابعاة ياتم تخاازين الكلماات ملاى ال ا يط الممرانط
اساام ومنااوان ال ااخل الم ساال  هااذ  ال سااالة بعاا  اساات جاماا ماان ال اا يط ملااى الطابعااة بعاا  ًن نطبااا

العملياة وفا ت جاا ا  وبالتأكي  هاذ  ،ومن  النظ  لاذ  ال سالة نج ها مطبومة ب كل جي  ووامح ،إليم
 .إ سال ال سالة نفساا إلى م   كبي  من الم سل إليام .وخاصة من ما يتطلب األم  ،كبي ا

وبا ا طماو  اإل ا ة إلاى  ،وتوال  ظاو  الع ي  مان التقنياات التا  تام اساتخ اماا مان قبال إ ا ة المكاتاب
واطلاق ملاى  ،ق إلاى ًقال ماا يمكانا ستفا ة من هذ  التقنيات ف  تنظيم المكاتب وتقليل اساتخ ام الاو  

 ".ًتمتة المكاتب" هذ  التطبيق 

                                  
(82)  MT/ST: Magnetic Tape Electronic Typewriter. 



175 
 

واإل ا ة اإللكت ونية تستطيا ًن تحقق ًه افاا من ما تواف  البنية التحتية لاا من ا تصاا ت واألجاازة 
 ،باإلماااافة إلاااى الاااوم  المعلوماااات  لااا ى المااا ظفين والماااواطنين ،والب مجياااات والكاااوا   المتخصصاااة

اإللكت ونياااااة ملاااااى كااااال الااااانظم اإللكت ونياااااة ال سااااامية و يااااا  ال سااااامية والتااااا  تتعلاااااق وتحتاااااوي اإل ا ة 
لى األ خال  اخل وخا ج المؤسسة   (.المن اة ) با تصا ت للحصول ملى المعلومات من واه

 : ونستطيا ًن نتوصل إلى مفاوم اإل ا ة اإللكت ونية بناا ملى ما ذك  امال  بال كل التال 
  مملياااة ميكناااة جميااا مااااام وان اااطة المؤسساااة اإل ا يااة با متماااا  ملاااى جمياااا اإل ا ة اإللكت ونيااة هااا

للوصااول إلااى تحقيااق ًهاا ال اإل ا ة الج ياا ة فاا  تقلياال اسااتخ ام الااو ق  ،تقنيااات المعلومااات الماا و ية
وتبسيط اإلج ااات والقماا ملى ال وتين واإلنجاز الس يا وال قيق للماام والمعامالت لتكون كل إ ا ة 

 .ل بطاا ما الحكومة اإللكت ونية  حقاجاهزة 
 (83) :نموذج لإلدارة اإللكترونية

، حاليا لاذ  اإل ا ة اإللكت ونية ولنكون ملى مع فة متكاملة   ب  من اإلطالي ملى النموذج المستخ م
 حيص إننا نتوصل من  اإلطالي ملى هذا النموذج إلى ًن هذ  

و  يمكان  ،القا ن فا  ميكناة نظمااا اإل ا ياة وماامااا األخا ىاإل ا ة تعتم  ملى ًح ص تكنولوجياا هاذا 
 . ون ا متما  ملى هذ  التكنولوجياًن تكون هناك إ ا ة إلكت ونية ناجحة ب 

 :نج  ما يل (  1 - 1) ال كل  قم  من مالحظة
 .يعتم  ملى المعلومات .1
 :كون نظام اإل ا ة اإللكت ونية منيت .2

  .  تعتم  ملى الحاسوب تطبيقات اإل ا ة اإللكت ونية الت  -ً 
 .(نظم المعلومات بكل ًنواماا ) ب تطبيقات اإل ا ة اإللكت ونية الت  تعتم  ملى الحاسو  - ب
 .قام ة بيانات - ت

 : م خالت النظام ه   .3
 . موا   ماةية  اخلية -ً 

                                  
 .قط  -ال وحة-اإل ا ية، محام ات ف  الب امج الت  يبية ف  معا  التنمية (2111)السالم ، مالا ( 83)
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 .المعالجات. - ب
  .الموا  الخا جية - ت
 .ومات من المحيط الخا ج معل - ص

  اإللكترونيةنموذج لإلدارة (  1 - 6) شكل 

يساااااتفا  مااااان هاااااذا النماااااوذج فااااا  إمطااااااا تصاااااو  مااااان اإل ا ة اإللكت ونياااااة، وكيااااال تقااااا م البياناااااات  .4
 .والمعلومات من ًجل إنجاز األممال المختلفة

 :ممل هذا النموذج يكون بال كل التال  .1
 .البياناتى قام ة ام ت خل ال ،ومعالجتاا ،يتم إ خال البيانات من خالل النظام الفيزياة  للمنظمة - أ

تساتخ م فا   بيقاات التا  تعتما  ملاى الحاساوب والتا يمكن اساتخ ام هاذ  المعلوماات كما خل للتط - ب
 : ب من ط يق التطبيقات التالية اتمتة المكات

 .معالجة الكلمات -
 .الب ي  اإللكت ون  والب ي  الصوت  وا جتمامات من بع  -
 .  من ط يق الحاسوباو التح -
 .بيقات األخ ىالتط -

  الساامع  او الت اا)ا النمااوذج يسااتخ م بعااف التطبيقااات التاا    تعتماا  ملااى الحاسااوب كمااا ًن هااذ - ج
  .(التلفزيون  او 
نج  األتمتة الج ي ة ستسام  ف  إنجاز الماام من ط يق ا تصاال باين المساتفي ين ماا بعماام   -  

 .ما البيةة المحيطة من ط يق الحاسوب وا تصا تاو البعف 
  :معوقات اإلدارة اإللكترونية 
نتيجااااة للتطااااو ات المتسااااا مة فاااا  مجااااال تقنيااااات  -كمااااا ذك نااااا سااااابقا  -ظااااا ت اإل ا ة اإللكت ونيااااة 

 .وجاو  م اكالت ومعوقاات تقال ًماام تطبيقااا و  با  مان ،ولذلك فا  تعتب  قي  التجا ب ،المعلومات
 :م هذ  المعوقاتهوا
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قاااا ا  إ خاااال هااااذ  معلوماااات  مناااا  بعاااف اإل ا يااااين الاااذين يمتلكاااون و ب  وماااا  حاساااو  م وجاااو  مااا .1
 .مما يؤ ي إلى م م تطبيق هذ  اإل ا ة الح ياة ،التكنولوجيا

مما يع قل  الم تطبيق اإل ا ة اإللكت ونياة فا   ،م م وجو  بنية تحتية متكاملة ملى مستوى ال ولة .2
 .مؤسساتاا

  .ا تفاي اسعا  بعف األجازة والب مجيات الح ياة .3
عوبة فاا  ة  اخاال المكتااب الواحاا  ممااا ي ااكل صااتخ مات باااألجازة المسااواصاافاخااتالل القيااا  والم .4

 .ال بط بيناا
مان الصاعب  -فمااال   ،  يزال الع ي  من اع ت واألجازة  ي  قا   ملى ا تصاال ماا الحاساوب .1

 . بط ًلة النسخ الحالية بالحاسوب
وهااذا ي ااكل ماةقااا كبياا ا فاا  تطبيااق اإل ا ة  ،حاسااوب  مناا  المااواطنينماا م وجااو  وماا  معلومااات  و  .1

 .لحكومات اإللكت ونيةومن ام ا ،اإللكت ونية
نظااام اإل ا ة اإللكت ونيااة يحتاااج إلااى سااعات تخزينيااة كبياا ة جاا ا لراا ف تخاازين ال سااومات والوااااةق  .9

قا ل وبا  م ظااو  ال ،وهذا ي كل مع قا كبي ا ج ا ف  تطاو  هاذ  اإل ا ة ،والبيانات باختالل ًنواماا
 .ي بسعاتم الواسعة والذي يسام  ملى حل هذ  الم كلةو الليز ي والفي ي

 : فوائد اإلدارة اإللكترونية

باال التحقيااق فواةاا   ،ان اهتمااام العااالم المتقاا م باسااتخ ام تقنيااات المعلومااات اإل ا يااة لاام يااأت ماان فاا اغ
ق اإل ا ة اإللكت ونيااة فاا  ولااذلك باا ات الاا ول تتسااابق فاا  تطبياا ،كبياا ة نتيجااة  سااتخ ام هااذ  التقنيااات

 :مؤسساتاا ومن ًهم هذ  الفواة  

، وهااذا ياانعك  إيجابيااا ملااى مسااتوى الخاا مات التاا  تقاا م ساايط اإلجاا ااات  اخاال هااذ  المؤسساااتتب .1
 .إلى المواطنين كما يكون نوي الخ مات المق مة ًكا  جو ة

 .اختصا  وقت تنقية إنجاز المعامالت اإل ا ية المختلفة .2
 .  ف  العمليات ا  خا ية المختلفة  اخل المؤسسةال قة والومو  .3
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وكاذلك ماا المؤسساات األخا ى  اخال وخاا ج  ،تسايل إج اا ا تصال بين  واة  المؤسسة المختلفة .4
 .بل  المؤسسة

ممااا يااؤا   ،ظحااو ل اق ب ااكل مو ح ساايقلل اسااتخ ام ا إن اسااتخ ام اإل ا ة اإللكت ونيااة ب ااكل صااحي .1
 .ايجابيا ملى ممل المؤسسة

ًن تقليل استخ ام الو ق ساول يعاالج م اكلة تعاان  منااا ا لاب المؤسساات فا  مملياة الحفاظ  كما .1
 .ويتا ا ستفا ة مناا ف  ًمو  ًخ ى ،مما يؤ ي إلى م م الحاجة إلى ًماكن للتخزين ،والتوايق

 ي اإل ا ة اإللكت ونياة إلاى تحويال األيا ي العاملااة الزاةا ة مان الحاجاة إلاى ًيا  ماملاة لااااساول تاؤ  .9
ماان ط يااق إمااا ة التأهياال لراا ف مواكبااة التطااو ات الج ياا ة التاا   ، و  ًساساا  فاا  تنفيااذ هااذ  اإل ا ة

 ي  القا  ين ملى التكيل ما الوما و  ،طً ت ملى المؤسسية وا سترناا من الموظفين  ي  األكفاا
 .الج ي 

 


